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Transparantie in zorginkoop
De zorgmarkt is complex. Er zijn veel verschillende aanbieders, elk met hun eigen specifieke
invulling. U wilt voor elke individuele zorgvraag de juiste zorgaanbieder selecteren? Hoe krijgt
u de juiste prijs/kwaliteit verhouding? Hoe houdt u een sluitende administratie bij en
controleert u of de klant de zorg krijgt die is afgesproken?
Stipter maakt het simpel. Wij bieden dynamische webtoepassingen voor selectie,
contractering, administratie, kwaliteitsmeting, facturatie, controle en alle andere stappen van
uw inkoopproces. U bepaalt zélf welke instrumenten u inzet. Stipter zorgt ervoor dat u de
best mogelijke zorg inkoopt voor uw klanten. Na elke geleverde zorg meten wij de individuele
klanttevredenheid waarmee u continu kunt bijsturen voor een nóg beter resultaat. Efficiënt inkopen
en maximale ondersteuning bij de uitvoering? Ga snel naar www.stipter.nl

De beste zorg tegen úw voorwaarden
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Hoofdredactioneel

Zorginkoper, beleidsmaker
of trendvolger?
De mensen van het NIBUD hebben het jaren geleden al onderzocht. Wanneer je
boodschappen doet zonder duidelijk doel voor ogen ben je een stuk duurder uit
dan wanneer je inkoopt met behulp van een boodschappenlijstje waarop staat wat
je nodig hebt. Vertaald naar de zorg zou je kunnen zeggen dat inkopen op basis van
een goede zorgvraaganalyse goedkoper en beter is dan inkopen op basis van het
beschikbare aanbod. Ik realiseer me terdege dat dit een studieboekenwijsheid is
en dat mensen hun zorgvraag meestal in termen van het zorgaanbod formuleren.
Zelfs wanneer je patiëntenvertegenwoordigers bij je zorginkoop betrekt, zal dit
uiteindelijk zo uitpakken. Maar toch zit hierin wel iets boeiends.
Er wordt de laatste tijd veel gesproken en geschreven over de toekomst van de AWBZ.
Even zwart-wit gesteld: men vraagt zich af of dit naar de zorgverzekeraars of naar de
gemeenten moet. De zorgverzekeraars vinden dat dit uiteraard bij de zorgverzekeraars
thuishoort en de gemeenten zien de AWBZ eigenlijk ook wel zitten.

Wat is jouw mening? AWBZ naar de zorgverzekeraar of
naar de gemeente? Stem en volg de discussie op zkopers.nl
en wmoinkopers.nl!
Volgens mij is een verzekerde of burger eigenlijk niet eens zo geïnteresseerd of de
zorg door de zorgverzekeraar of gemeente is ingekocht. Wat hem wél interesseert,
is of de zorg voor hem een antwoord is op zijn zorgvraag. En verzekerden en
burgers weten, geholpen door de media, steeds beter welke zorg zij willen
hebben. Anders gezegd, zij vertalen graag zelf hun subjectieve zorgvraag in het
gewenste zorgaanbod. En ja, zorginkoper, hier zul je jouw manier van werken ook
steeds meer op moeten gaan aanpassen. Beleid maken is meer dan de bekende
zorgvraagontwikkeling extrapoleren naar de toekomst. Je kunt ook sturend
optreden op basis van marktprikkels. Hans Hopmans beschrijft dit mooi in zijn
column over Prikkelmanagement.
In dit nummer van Zkopers ligt het accent vooral op de care, een boeiende sector
waar zorginkopers van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten elkaar
ontmoeten. De caresector lijkt wel een verbindende factor te zijn tussen de
verschillende zorginkopers. Hierin komen de Wmo, AWBZ en Zorgverzekeringswet
samen. Op de dag van de Zorginkoop op 27 april aanstaande zal dit ook veel
aandacht krijgen. Maar er zijn daarnaast genoeg andere verbindende onderwerpen
op juridisch-, inhoudelijk en technologisch gebied. Ik verwacht dan ook dat de
chemie tussen de verschillende zorginkopers op deze dag veel positieve energie zal
gaan opleveren. En ik hoop dat we deze positieve energie daarna ook goed kunnen
vasthouden op www.zkopers.nl en www.wmoinkopers.nl.
Als redactie van Zkopers ontmoeten wij je heel graag ook live op de Dag van
de Zorginkoop op 27 april aanstaande. Daar word je in één dag bijgepraat over
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorginkoop. Op pagina 21 is een
informatief artikel gewijd aan deze bijzondere dag. Graag tot dan...

Rolf Swens
is zelfstandig adviseur op het
gebied van sociale innovatie.
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[ Advertorial ]

Steeds meer aandacht van verzekeraars voor stoppen met roken

Prostop lasertherapie:
succesvolle methode
Tekst: Marieke Los

Stoppen met roken-behandelingen en -cursussen krijgen
steeds meer aandacht van overheid en zorgverzekeraars. Dit
jaar wordt ondermeer huisartsenbegeleiding bij het stoppen
vaak al volledig gedekt door de basisverzekering, volgend jaar
zal het basispakket een nog ruimer aanbod bieden voor rokers
die begeleid willen stoppen. Een van de behandelmethoden
die door een groot deel van de zorgverzekeraars deels uit de
aanvullende verzekering worden vergoed, is die van Prostop.

D

e Prostop lasertherapie is een verfijnde versie van
acupunctuur. De laserstraal dringt, veilig en pijnloos, diep
door in de huid om gekozen punten te stimuleren. Zo wordt
ondermeer endorfine aangemaakt dat de nicotinereceptoren
tijdelijk verzadigt. Hierdoor worden de lichamelijke onge
makken na het stoppen met roken verminderd. De therapie
helpt bij veel stoppers ook de vaak voorkomende toename van
het lichaamsgewicht te beperken, zo stelt Prostop.
Onderzoek
In 2005 publiceerde klinisch psycholoog aan het Behavioural
Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen,
prof. dr. M. Breteler, de resultaten van een onafhankelijk,
observationeel onderzoek dat hij op verzoek van Prostop
deed onder 300 door Prostop behandelde mensen. Uit dit
onderzoek blijkt dat 32 tot 40 procent (afhankelijk van de
onderzoeksmethode) van de ondervraagden een jaar na
de lasertherapie nog steeds niet rookten. Ter vergelijking:
onderzoek van Stivoro naar stoppers kwam uit op een succes
van 24 procent na elf maanden.
Woordvoerder Erik Wille van Prostop legt uit hoe de
behandeling in zijn werk gaat: ‘Nadat de cliënt zich bij ons
heeft aangemeld, krijgt hij een uitgebreid vragenformulier
thuisgestuurd. In het traject tot aan de behandeling krijgt
hij dagelijks een sms. Dit zijn tips en motiveringsberichten.
Vervolgens komt de cliënt bij een van onze ongeveer dertig
praktijken door heel Nederland. Daar krijgt hij eerst een

6 | Z kopers
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gesprek met een Stivoro-gecertificeerde coach. Meteen daarop
volgt de laserbehandeling. De hele behandeling gebeurt onder
supervisie van onze verslavingsarts.’ De behandelde ‘exroker’ kan zich opnieuw tot Prostop wenden als er behoefte
is aan een nabehandeling. ‘Ongeveer 15 procent doet binnen
zes maanden een beroep op de mogelijkheid voor een gratis
nabehandeling,’ aldus Wille.
Finale
Volgens hem is de Prostopaanpak bijna voor alle rokers die
willen stoppen geschikt. ‘Ik zeg altijd: onze therapie is de finale.
Mensen die bij ons worden behandeld moeten de knop om
willen zetten. Het is tenslotte geen wondermiddel. Er zijn ook
rokers die het stoppen langzamer willen aanpakken. Voor hen
zijn cursussen met meerdere interventies wellicht beter.’ Sinds
de oprichting van Prostop zijn volgens het bedrijf zo’n 100.000
mensen van het roken af geholpen met de lasertherapie.
De laserbehandeling inclusief een interventie in de vorm
van het persoonlijke gesprek met de coach, kost € 189-.
Verzekeraars als Avéro, Zilveren Kruis, Agis en Interpolis
vergoeden een deel van de kosten uit de aanvullende
verzekering. Achmea-verzekerden krijgen tien procent
korting bij Prostop en, als ze een aanvullende verzekering
hebben, krijgen ze € 115,- terug van de behandelkosten. Prostop
zegt in 2011 klaar te zijn voor opname in het basispakket,
waardoor volledige vergoeding van zorgverzekeraars op basis
van coaching mogelijk wordt. ●
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Hans Hopmans blijft prikkelen! Volg Hans op zkopers.nl en wmoinkopers.nl

Prikkelmanagement
Zorginkoop moet het niet hebben van de klassiekers als het goed

Spelers die zich niet conformeren aan de Prikkelnorm

specificeren van je behoeften, de selectie van een leverancier of

mogen niet meedoen. Zij brengen het hogere doel, maximale

het bewaken van de levering. Dit werk moet ook gebeuren, maar

gezondheidswinst, in gevaar. De Prikkelwaakhond ligt ervoor

het staat in de schaduw van een ander, veel belangrijker spel.

op de loer. De Prikkelnorm voorziet erin dat achterblijvers een

Dit behoort een kerncompetentie te zijn van de 21ste-eeuwse

kans krijgen zich te herstellen, maar recidivisten worden rigoreus

zorginkoper. Noem het Prikkelmanagement. Dat is het vinden en

uitgefaseerd. De prestatielat wordt jaarlijks hoger gelegd.

in de onderling juiste verhouding samenstellen van marktprikkels

Winnaars krijgen een medaille en luid applaus.

die ertoe leiden dat marktspelers, ook in samenwerking, duurzaam
goed gaan presteren in de juiste richting. Prikkelmanagement is

Internationaal scoren we als de beste op de ladder van ‘health

wat anders dan het creëren van draagvlak in de keten of na een

value added’. Nederland wordt exporteur van gezondheidswinst.

gesloten deal veronderstellen dat de wederpartij wel gaat doen

De KLM draait op volle toeren want duizenden zorgtoeristen

wat is overeengekomen. Prikkelmanagement is geen soft spelletje.

komen hier hun tijdelijke medische zorg consumeren. We

Prikkelmanagement is een analytisch spel, zoiets als simultaan

exporteren gezondheidswinstmakers: nieuwe therapievormen

schaken op de zes vlakken van een kubus. Die prikkelvlakken

én goedopgeleide medische professionals die tegen hoge

staan in verbinding met elkaar.

opbrengsten zorg leveren in het buitenland. Medische
universiteiten en de life sciences industrie floreren. Nederland

Zie hier de zorgstrategiekubus van de 21ste eeuw. Met slechts

transformeert van een logistiek naar een medistiek land: alles draait

één missie: maximale gezondheidswinst voor iedereen. Het

om gezondheidswinstbejag. We inspireren de VN tot het opstellen

schakelpaneel van zorginkoop kent zes dimensies: egodyna

van de Universele Verklaring van het Recht op Goede Zorg.

miek, aanboddynamiek, vraagdynamiek, concurrentiedynamiek,
samenwerkingsdynamiek en de dynamiek van regelgeving en

Weer wakker geworden, lees ik een bericht over de postcode

toezicht. Ik droom er graag van, dat in het jaar 2015 de top

discriminatie in ziekenhuisland. Prikkelnieuws.

100-beslissers van de zorgsector bij elkaar komen en samen het
Prikkelspel spelen. Alles volledig transparant, want de bevolking

Wil je reageren of wil jij ook prikkelnieuws delen? Ga naar

kijkt over hun schouders mee via multimedia. De uitkomst is een

www.zkopers.nl of www.wmoinkopers.nl

nationale menukaart, de Prikkelnorm, met simpele tot complexe
marktprikkels die samen de bevolking maximale gezondheids-

Hans Hopmans

winst garanderen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

is manager Zorginnovatie bij Zilveren Kruis Achmea
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Zorg voor burgers is voor Rotterdam veel meer dan Wmo alleen

Aanpak
grootstedelijk
gezondheidsbeleid
Tekst: Frank van Wijck | Fotografie:

Grote gemeenten worden geconfronteerd met uiteenlopende gezondheidsproblemen van hun inwoners, waarop zij gericht
beleid moeten ontwikkelen. Dit geldt zeker ook voor Rotterdam. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is
weliswaar een van de instrumenten die kunnen worden ingezet om de uitvoering van dit beleid te financieren, maar met
die Wmo alleen komt zo’n stad er niet.
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in vergelijking met andere Nederlandse
gemeenten een hoge perinatale sterfte
kennen en het eindigt ermee dat
onze inwoners een levensverwachting
hebben die anderhalf jaar lager ligt dan
het landelijk gemiddelde.’

Vincent Roozen

E

en van de sprekers tijdens de Dag van de zorginkoop,
op 27 april aanstaande, is Jantine Kriens, wethouder
volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke opvang in de
gemeente Rotterdam. Toen zij in mei 2006 in die functie
aantrad, was de Wmo al een feit. ‘Ik zag die Wmo toch vooral
als een enorme stapel nota’s waaraan heel veel adviesbureaus
geld hadden verdiend,’ zegt ze. ‘Zelf heb ik na mijn aantreden
geprobeerd niet te veel naar die nota’s te kijken, maar toch
vooral naar wat de prioriteiten binnen deze stad waren. De
Wmo bleek toen een instrument – maar inderdaad ook niet
meer dan één van de instrumenten – te zijn om stappen in ons
maatschappelijke verbeterproces mee te kunnen realiseren.
We hebben het dus bewust niet gebruikt als voertuig om
alles mee te doen, want daarmee zou je voorbijgaan aan de
specifieke problemen waarmee deze stad te kampen heeft en
de unieke oplossingen die daarvoor nodig zijn.’
Gezondheidsproblemen in de levensloop
Wie Rotterdam kent, weet dat Kriens niet overdrijft. Je hebt in
Nederland grote steden en je hebt Rotterdam. ‘In Amsterdam
heb je een grachtengordel,’ legt ze uit, en ook in Utrecht en
Den Haag heb je een brede laag van mensen die er financieel
goed voorstaan. Rotterdammers die het goed doen, trekken
juist weg. Het is een stad waarin een relatief groot deel van
de inwoners te kampen heeft met een sociaaleconomische
achterstand. Veel mensen zijn relatief arm en laag opgeleid
en dit heeft op gezondheidsgebied gevolgen die zich over
hun hele levensloop uitstrekken. Het begint ermee dat we
10 | Z kopers
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Vincent Roozen, algemeen directeur van
de GGD Rotterdam-Rijnmond, vult aan:
‘De weg tussen die perinatale periode en
dat overlijden is voor een aantal van onze
inwoners ook complexer dan gemiddeld.
We hebben dus op het gebied van
gezondheidszorg te kampen met forse
aandachtsgebieden. Denk bijvoorbeeld
aan obesitas of aan de seksuele gezondheid van onze burgers. Het aantal gevallen
van chlamydia op onze ROC’s is hoog.
Als meisje merk je niet dat je deze ziekte
onder de leden hebt, maar als later blijkt
dat een kinderwens hierdoor onvervuld
blijft vanwege onvruchtbaarheid, dan
wordt zo iemands levensloop ingrijpend
veranderd. Denk verder bijvoorbeeld ook
aan onze ouderen, die te kampen hebben met een eenzaamheid
die in stilte wordt geleden en in een aantal gevallen door niemand
wordt opgemerkt.’

Vincent Roozen: ‘Als iets een serieus
probleem is dan willen we het oplossen en
dan moeten we daarvoor het geld bij elkaar
zien te harken.’
Juist omdat de problemen zo complex zijn, is samenwerking
met onderwijs en wetenschap zo belangrijk om ze goed
in beeld te krijgen, benadrukt Roozen. ‘Daarom hebben
we ook een academische werkplaats in het leven geroepen
om onderzoek, beleid en praktijk optimaal met elkaar te
verbinden. Rotterdam is nogal van de opgestroopte mouwen.
Op zich een prima mentaliteit, maar je hebt dan wel een
partner nodig die met je nadenkt over wat de beste actie is.’
Brede aanpak vergt brede financiering
Het beeld is duidelijk. Rotterdam heeft een aanpak
ontwikkeld die betrekking heeft op de volle breedte van de
gezondheidsvraagstukken waarmee haar inwoners te maken
hebben. En bij de uitvoering daarvan komt meer kijken dan
de Wmo alleen. ‘We beperken ons dus niet tot alleen maar het
uitvoeren van de Wmo en laten ons weinig gelegen liggen aan dat

je aan op zkopers . nl of wmoinkopers . nl
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label,’ zegt Kriens. ‘We zijn een gemeente
met een grote groep inwoners voor wie
de eerstelijns gezondheidszorg een
uitstekende en afdoende basis vormt, met
120.000 inwoners waarmee iets aan de
hand is waarvoor wij hulp moeten bieden
én met 30.000 inwoners die te maken
hebben met een stapeling van problemen.
Voor die laatste groep hebben we een
probleem- en een gezinsgerichte aanpak
ontwikkeld en voor de uitvoering daarvan
hebben we alle financiële middelen
nodig die we tot onze beschikking
hebben: gemeentelijke middelen, Wmo,
Zorgverzekeringswet en AWBZ.’
Rotterdam denkt dus in termen van
ketens, benadrukt Roozen, niet in
termen van het potje waaruit het
geld komt. ‘Neem als voorbeeld
zwangerschap,’ verduidelijkt hij. ‘Op
basis van onderzoek in de deelgemeente
Noord zijn we te weten gekomen dat
vijftig procent van de ondervraagden
niet weet dat roken tijdens de zwangerschap slecht is. Dan
moet je daar dus een programma voor ontwikkelen, naast de
gebruikelijke begeleiding die een aanstaande moeder altijd
al krijgt. Maar we kijken ook al in een vroeg stadium naar de
vraag of de aanstaande vader werk heeft of uitzicht daarop.
Als je daar vroegtijdig op anticipeert, voorkom je problemen
in een later stadium. Deze manier van werken overstijgt de
wettelijke kaders en verschillende financiële potjes waarmee
je als gemeente te maken hebt. En het zorgt ervoor dat je de
beschikbare middelen effectief inzet.’
Rotterdam komt dus behoorlijk achter de voordeur van zijn
inwoners. ‘Daar kun je heel principieel over gaan doen, maar
de praktijk is dat die bewoners het alleen maar waarderen,’
zegt Kriens. ‘Je kunt het ook als een vorm van onverschilligheid
zien als je dit als gemeente niet doet. En 99 procent van de
inwoners is alleen maar blij eindelijk eens gezien te worden.
Je komt zogezegd als geroepen.’
Ruimte scheppen binnen het systeem
Rigide in hokjes denken is er dus niet bij in Rotterdam,
zo benadrukken beiden. En dat vertaalt zich ook naar de
manier waarop de mensen moeten kunnen werken die het
maatschappelijk plan van de gemeente Rotterdam ten uitvoer
brengen. ‘We hebben bijvoorbeeld een Plan Maatschappelijke
Opvang ontwikkeld om de drieduizend dak- en thuislozen te
helpen,’ zegt Roozen ter illustratie. ‘Om dat uit te voeren,
heb je middelen nodig uit diverse bronnen. De medewerkers

Jantine Kriens

moeten dan niet gehinderd worden door het feit dat die
inderdaad verschillend zijn. Natuurlijk lukt dit niet altijd,
omdat het geld niet in één pot zit, maar op verschillende
dienstbegrotingen staat. Maar het is nadrukkelijk wel het
streven. In principe is er maar één criterium: is dit een serieus
probleem dat we zien? Zo ja, dan willen we het oplossen en
moeten we daarvoor het geld bij elkaar zien te harken. Meestal
lukt dat dan ook wel. En anders hebben we in de persoon van
Jantine Kriens een wethouder die heel goed in Den Haag kan
uitleggen waarom dingen moeten zoals wij het willen.’

Jantine Kriens: ‘Je moet niet het systeem
willen veranderen, maar je moet er ruimte
in scheppen.’
Kriens reageert: ‘Je loopt dan overigens wel degelijk tegen
duizend muren op, hoor. Ieder systeem is er immers op gericht
zijn grenzen in stand te houden. Maar als je een gedeelde taal
hebt, laat zien wat het effect is van systeemproblemen en een
gevoel van urgentie weet over te brengen, dan zijn die muren
beslist te doorbreken. De truc voor die dak- en thuislozen
bijvoorbeeld was het geld dat we nodig hadden voor de hulp
aan hen ook echt te oormerken, en om niet te wachten tot ze
op ons afkomen met hun hulpvraag maar ze zelf actief op
te zoeken. Dan verander je niet het systeem – wat bijna een
onmogelijke opgave is – maar dan schep je er ruimte in.’
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En samenwerking tussen de betrokken disciplines binnen de
gemeente zelf levert ook al heel veel ruimte op, vult Roozen
aan. ‘Dat zien we bijvoorbeeld met onze aanpak van huiselijk
geweld. Politie en zorgaanbieders trekken hierin samen op,
in plaats van ieder voor zich te roepen dat er geld bij moet.
Dan kan binnen het bestaande systeem al heel veel.’

Vincent Roozen: ‘Rotterdam denkt dus in
termen van ketens, niet in termen van het
potje waaruit het geld komt.’
Niet alleen maar ketens vormen
Het gaat er dus om per probleem gerichte ketens tot stand
te brengen. Maar met het vormen van de keten alleen ben je
er niet, waarschuwt Kriens. ‘Je moet doelen en prioriteiten
afspreken en daarvoor op casusniveau de juiste mensen
bij elkaar zetten’, zegt ze. ‘Het gemeentebestuur moet dat
ondersteunen en moet er ook de ruimte voor bieden in plaats
van er zelf een sturende rol in te willen spelen. Mensen moeten
op casusniveau verantwoordelijk worden gemaakt.’
Zo zijn in Rotterdam ketens opgezet op uiteenlopende dossiers
zoals mensenhandel, huiselijk geweld en ouderen. ‘Maar het
gaat nog verder,’ stelt Roozen. ‘Als in een wijk huisbezoeken
worden gedaan, wordt niet alleen gevraagd wat mensen nodig
hebben, maar ook of ze zelf wat willen bieden. Door op die
manier vrijwilligers te zoeken, leg je verbintenissen waardoor
mensen meer zelfredzaam worden. Ook dat past weer binnen
het kader dat ik eerder al schetste, van op een efficiënte manier
met de beschikbare middelen omgaan.’

we tot niet-vrijblijvende afspraken komen, maar we merken
helaas dat gemeente en zorgverzekeraar op dat punt nog een
beetje gescheiden werelden zijn. Nu is die relatie nog veel te
vrijblijvend. Ik wil beslist niet roepen “weg met de markt”
om hierin verandering te brengen, maar ik vind wel dat er
meer evenwicht nodig is tussen het publieke belang en die
markt, zodat ik niet afhankelijk ben van de welwillendheid
van een zorgverzekeraar. Bovendien speelt inhoudelijke
kennis bij de zorgverzekeraar van onze problematiek een rol.
Wat dat betreft, heeft de verhuizing van Achmea naar Zwolle
ons duidelijk op achterstand gesteld, want daarmee zijn veel
lokale mensen – met kennis van onze lokale problemen –
weggegaan. En Achmea zit natuurlijk ook met de vraag wat
een investering in gezondheidswinst het bedrijf oplevert.
Blijven mensen bij dezelfde verzekeraar, of stappen ze over
naar een andere en geniet die vervolgens de winst? Op dit
punt is die fusietrend tussen de zorgverzekeraars nog niet
zo’n slechte zaak, want als er minder zorgverzekeraars zijn
om uit te kiezen, wordt ook dit probleem vanzelf kleiner.’
Toch is Kriens voorzichtig positief over de relatie met Achmea.
‘Op het gebied van de maatschappelijke opvang hebben we nu
goede afspraken met ze. En we gaan een pilot met ze doen voor
kwetsbare mensen. We zetten dus wel stappen, maar mijn
ongeduld is nog even groot.’ Roozen vult aan: ‘Dat ongeduld
zit vooral in het feit dat het zoveel tijd kost om het gesprek
hierover te voeren. En die tijd hebben wij als stad niet.’

Jantine Kriens: ‘Je moet doelen en prioriteiten
afspreken en daarvoor op casusniveau de
juiste mensen bij elkaar zetten.’

Meer haast dan de zorgverzekeraar
De gemeente Rotterdam is niet de enige partij die denkt in
termen van ketens. Zorgverzekeraar Achmea, de dominante
verzekeraar in de regio, doet dat ook. Melanie Schultz van
Haegen, directeur zorginkoop, laat geen gelegenheid voorbij
gaan om dit te benadrukken. Het ligt dan ook voor de hand
dat het begrip “keten” ook tijdens haar lezing op de Dag van
de zorginkoop minstens één keer voorbij zal komen.
Kriens glimlacht even. ‘Maar zij heeft het wel over andere
ketens dan de onze hoor,’ zegt ze dan. ‘Ook wel relevant
overigens, daar niet van, op het gebied van diabetes
bijvoorbeeld. Het punt is alleen dat je ook in dat soort
ketens veel verder kunt komen als de gemeente en de
zorgverzekeraar met elkaar samenwerken. Nu is de
situatie zo dat wij als gemeente investeren in sport en dat
de gezondheidswinst van diabetespatiënten die hieruit
voortvloeit, zich vertaalt in financiële winst voor Achmea
in plaats van voor ons. Om dit verder te brengen, moeten
12 | Z kopers
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Specifiek voor grote gemeenten
De conclusie is duidelijk: als het om zorginkoop gaat, geeft
de gemeente Rotterdam daar duidelijk genoeg invulling aan.
De reacties die de redactie van Zkopers bij de introductie van
ons vakblad vanuit een aantal gemeenten kreeg, leerden dat
dit soms wel eens anders is. Enkele gemeenten stuurden het
tijdschrift zelfs terug met de boodschap “Wij doen niet aan
zorginkoop”. Kriens begrijpt dit wel. ‘De gemeenten hebben
wat dit betreft nog een lange weg te gaan,’ zegt ze. ‘Als grote
gemeenten hebben wij hier ervaring mee opgedaan in een
problematiek die specifiek bij grote gemeenten hoort: daken thuislozen. Dat is een complex aandachtsgebied waarbij
je hulp uit allerlei sectoren nodig hebt en waarvoor je dus
ook gericht moet inkopen. Maar veel gemeenten zitten
nog in een transitieperiode voor de rol die ze in de Wmo
moeten gaan spelen en zien het regelen van zaken als
persoonlijke ondersteuning en huishoudelijke hulp nog niet
als zorginkoop. Dat is een leerproces.’’ ●
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Astma Fonds pleit voor grotere invloed van patiënt op zorginkoop

Zorginkopers kunnen
meer uit hun rol halen
Tekst: Els van Thiel

Toen Michael Rutgers vier jaar geleden aantrad als directeur, was het Astma Fonds toe aan een nieuw elan. Het schipperde
tussen patiëntenvereniging en gezondheidsfonds. De belangen van beide lopen parallel, maar uiten zich anders.

E

en patiëntenvereniging moet hoop uitdragen. Bijvoorbeeld
met de beeltenis van Philip Cocu of Marleen Veldhuis, de
topvoetballer en topzwemster met astma. “Patiënten kunnen
hoop putten uit beelden van sterke mensen die zich ondanks
hun ziekte goed kunnen redden. Maar de bevolking heeft
een andere perceptie en denkt dat de strijd gestreden is en
het Astma Fonds geen steun meer nodig heeft. Dat staat
lijnrecht tegenover de boodschap dat er in Nederland elk jaar
zesduizend mensen doodgaan aan COPD, een verzamelnaam
voor chronische bronchitis en longemfyseem. En dat meer dan
vierduizend kinderen per jaar vanwege astma in het ziekenhuis
opgenomen moeten worden. De patiëntenvereniging is
er vóór de mensen, het fonds vecht tégen de ziekte, door
wetenschappelijk onderzoek en projecten.”
De ambivalentie is nu verdwenen. Beide onderdelen, de
patiëntenvereniging én het gezondheidsfonds, zijn los van
elkaar versterkt, werken samen en niet meer tegen elkaar in.

“Leg tijdens de hele zorginkoopcyclus vaker
het oor te luisteren bij de patiënt.”
Bureaucratische jungle
Met rappe streken schetst Rutgers de klassieke driehoek
patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar. Die moet platter,
bezweert hij. Het moet niet zo zijn dat de zorgverzekeraar
de zorg inkoopt, de dokter de zorg levert en de patiënt
boven in de driehoek niets in te brengen heeft. “Een
simplificatie misschien, maar als je het zo benauwd hebt
dat je geen stap meer kunt zetten, dan moet je niet ook nog
eens geconfronteerd worden met problemen om de zorg
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De zorgstandaard is een bruikbaar instrument voor de
patiënt én de zorginkoper. Rutgers’ onomwonden advies
aan zorginkopers: “Gebruik de zorgstandaard COPD, koop
minimaal díé zorg in en sluit geen compromissen ten koste
van de kwaliteit.”
te krijgen die je nodig hebt. Dan moet je je geen weg door
de bureaucratische jungle hoeven te kappen! De patiënt wil
gewoon goede zorg, uit welke koker of keten die ook komt.”
Om het perspectief van de patiënt meer te betrekken bij de
hele inkoopcyclus, werkt het Astma Fonds - binnenkort Long
Fonds - samen met vrijwel alle landelijke zorgverzekeraars.
Door de inzet van ervaringsdeskundigen brengt het fonds
het patiëntenperspectief in de zorginkoop. De bedoeling is
dat deze ervaringsdeskundigen zorginkopers bewegen om
in te kopen op basis van patiëntencriteria. Op kwaliteit dus,
in plaats van alleen op prijs. Het zijn ervaringsdeskundigen,
maar Rutgers benadrukt dat ze niet over zichzelf praten, maar
over wat patiënten met longziekten belangrijk vinden. “Ze
hebben geen inkooptechnische inbreng, maar gaan naast de
professionele inkoper staan en vragen: kunnen we je helpen
om de juiste, patiëntgerichte zorg in te kopen?”

Zelfmanagement
Momenteel wordt er gewerkt aan kwaliteitscriteria voor
astmazorg vanuit het patiëntenperspectief, die moeten
resulteren in de zorgstandaard astma. Daarnaast lanceert het
Astma Fonds in mei 2010 de website Longzorgmeter.nl, een
website voor en door patiënten.

“Gebruik de zorgstandaard COPD,
koop minimaal díé zorg in en sluit geen
compromissen ten koste van de kwaliteit.”
Van preventie tot palliatie
Wat de juiste zorg is, daar kan geen misverstand over bestaan,
zegt Rutgers. In 2009 heeft het Astma Fonds samen met
de zorgverleners gewerkt aan de zorgstandaard COPD, die
nauwkeurig beschrijft waaraan goede zorg voor COPDpatiënten moet voldoen. Naar schatting een half miljoen
Nederlanders is COPD-patiënt.
Aan het begin van zijn ziektecarrière heeft een COPD-patiënt
bijvoorbeeld recht op tweemaal een diagnosegesprek van
twintig minuten binnen een tijdspanne van twee weken of
één gesprek van veertig minuten. In dat gesprek moet het
behandelplan ter sprake komen. Ook staat erin dat er jaarlijks
een check moet zijn van de inhalatie. Momenteel is het Astma
Fonds bezig met een patiëntenversie van de zorgstandaard,
zodat de patiënt niet alleen weet op welke zorg hij recht heeft,
maar ook wat er van hem verwacht wordt. “De zorgstandaard
reikt van preventie tot palliatie en zou leidend moeten zijn voor
zorginkoop. Helaas is de ‘integrale bekostiging’ nog helemaal
niet zo integraal: die strekt zich alleen uit over de eerste lijn,
met slechts een klein uitstapje naar de tweede lijn.”
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Bij chronische aandoeningen is zelfmanagement van het
grootste belang. De patiënt moet in beweging komen en
een actieve rol spelen in zijn ziekteproces. Rutgers vertelt
enthousiast over een van de Duitse Bundesländer waar artsen
en chronische patiënten hun handtekening zetten onder
een convenant: een behandelplan waarin de verplichtingen
en verantwoordelijkheden van beide partijen precies
omschreven staan. “Het mooie is dat een aantal verzekeraars
daarop inkoopt. Door zorg in te kopen bij zorgverleners die
met een convenant werken, geven ze als het ware een duwtje
aan het zelfmanagement van de patiënt. Zorginkopers
kunnen zo veel meer uit hun rol halen! Uiteindelijk draait
het toch om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
beste behandeling van de patiënt.” ●
Op de Dag van de Zorginkoop zullen ook patiëntenverenigingen aan het woord
komen (NPCF).
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Overheveling AWBZ van zorgkantoren naar zorgverzekeraars

Eén loket, betere service
Tekst: Mirjam Bedaf

Het kabinet overweegt de uitvoering van de AWBZ neer te leggen bij de zorgverzekeraars. Voor 1 april 2010 neemt staatssecretaris
Bussemaker een besluit of zorgverzekeraars de AWBZ voor hun eigen verzekerden mogen gaan uitvoeren. Zorgverzekeraars
Nederland heeft hier wel oren naar. Waarom?

‘W

e zijn al een aantal jaar niet tevreden over
de uitvoering van de AWBZ zoals die nu
geregeld is’, vertelt Ineke Wever, beleidsadviseur bij
Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ‘De klant centraal
stellen, dat is tegenwoordig het devies. ZN denkt dat dit
beter kan als de zorgverzekeraar zelf verantwoordelijk is
voor de klant, dus als deze de AWBZ direct voor zijn eigen
verzekerden kan uitvoeren. Zorgverzekeraars voeren nu
via de regionale zorgkantoren de AWBZ uit voor andere
zorgverzekeraars. Er is geen directe klantenbinding. In
een tijd van meer cliëntgerichte zorg, keuzevrijheid en
luisteren naar de klant, past ook de keuzevrijheid van
AWBZ-verzekeraar. Tegelijkertijd zijn de zorgverzekeraars
elkaars concurrenten op de zorginkoopmarkt voor zorg
die wordt bekostigd vanuit de Zvw. Op de lange termijn is
een dergelijke constructie haast niet houdbaar.’
“In een tijd van meer cliëntgerichte zorg, keuzevrijheid
en luisteren naar de klant, past ook de keuzevrijheid
van AWBZ-verzekeraar.”

Verantwoordelijk
Wanneer AWBZ en Zvw bij een en hetzelfde loket – de
zorgverzekeraar - zijn ondergebracht, wordt de zorgverzekeraar
integraal verantwoordelijk voor de verzekerde zorg. Dat is nu
niet het geval wanneer een klant woont in een regio waar de
concessiehouder niet de eigen zorgverzekeraar is. Wever: ‘De
Wmo blijft bij de gemeenten. Er zijn wel voorbeelden in het land
waarbij gemeenten en nu nog zorgkantoren goed afstemmen
omtrent de Wmo en AWBZ, maar dat gebeurt nog niet structureel.
Een cliënt heeft behoefte aan samenhangende en effectieve zorg,
hulp en ondersteuning, hoe en door wie die ook geleverd wordt.
ZN is met de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek
om de samenhang te verbeteren, maar afstemming moet wel op
lokaal niveau plaatsvinden, tussen verzekeraar en gemeente.’

Op papier
Al in 2008 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) een
advies uit over de AWBZ. Daarin beschrijft ze een aantal
voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals het
meer cliëntgericht werken en het introduceren van een
persoonsvolgende bekostiging. Pas dan kan de AWBZ volgens
de SER naar de zorgverzekeraars worden overgeheveld.

“Een cliënt heeft behoefte aan samenhangende en
effectieve zorg, hulp en ondersteuning, hoe en door wie
die ook geleverd wordt.”

In aanloop naar de besluitvorming van het kabinet over de
AWBZ heeft ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) een aantal voorwaarden op papier gezet. VNG stelt dat
betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars
hard nodig is. En die samenwerking kan volgens VNG alleen
succesvol zijn bij financiële prikkels - voor beide partijen om meer te investeren in preventie, en de mogelijkheid voor
gemeenten om de samenwerking van lokaal naar regionaal
niveau te brengen, als de situatie daar om vraagt. Daarnaast
is het volgens VNG tijd dat juridische drempels, die het
gevolg zijn van de privacywetgeving en samenwerking in
de weg staan, worden weggenomen. Ook willen gemeenten
zeggenschap over investeringen van zorgaanbieders.
Geen stelselwijziging
Wever benadrukt dat bij overheveling de AWBZ blijft
bestaan zoals die nu is: ‘De AWBZ is en blijft een publieke
verzekering. Het gaat om een overheveling van taken en niet
om een stelselwijziging. De overheid bepaalt de wettelijke
kaders en daarmee zaken als aanspraken, het macrobudget
en de toegang. Er blijft dan ook sprake van een onafhankelijke
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indicatiestelling door het CIZ, maar wellicht kan het proces
van indicatiestelling eenvoudiger en klantvriendelijker. En
klanten kunnen naast zorg in natura blijven kiezen voor
een persoonsgebonden budget. Net als in de Zvw heeft de
zorgverzekeraar een acceptatie- en zorgplicht.’
Het doel van de veranderingen binnen de AWBZ is verzekerden die hulp nodig hebben op een efficiënte en doeltreffende
manier te ondersteunen. Complexiteit en overlap moeten
minimaal zijn. De veranderingen binnen de AWBZ staan
volgens Wever los van de bezuinigingsmaatregelen: ‘Zonder
de houdbaarheidsagenda zou dit traject ook hebben gelopen.
Dat wil overigens niet zeggen dat de bezuinigingen geen
invloed op dit traject hebben.’
Kwetsbaar
Staatssecretaris Bussemaker wil dat bij de uitvoering van
de AWBZ door de zorgverzekeraars de zorg voor de meest
kwetsbare groepen binnen de AWBZ gewaarborgd blijft.
‘Er is een grote groep mensen die gebruik maakt van
zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet. Juist voor deze vaak
kwetsbare groepen is het interessant wanneer de uitvoering
van beide wetten bij één enkele partij komt te liggen.
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Curatieve zorg én verzorging in een hand zorgt voor meer
inzicht in de prijs en kwaliteit van zorgtrajecten. Zo kunnen
we beter tot integrale pakketten komen en kwalitatief betere
ketenzorg realiseren,’ aldus Wever. Ze verwacht veel van de
overheveling, vooral een betere service. ‘Klanten kunnen
kiezen en hun zorgverzekeraar aanspreken, zodat service
en dienstverlening, maar ook de informatievoorziening
verbetert. Klanten zullen bovendien minder last hebben van
de schotten tussen cure en care. Die zijn er nog wel, maar ze
zullen voor de klanten veel minder merkbaar zijn.’
Afwachten
De AWBZ blijft dus een publieke verzekering, maar wordt
uitgevoerd door privaatrechtelijke verzekeraars. Vanwege de
publieke middelen geldt voor de AWBZ een lichte vorm van
aanbesteding. De zorginkoop AWBZ wordt gezien als een
2B-dienst, maar zelfs daar zijn de meningen over verdeeld.
Vooralsnog zullen de offerte- en inschrijfprocedures blijven
bestaan in de AWBZ,’ aldus Wever. Krijgen zorginkopers
dan meer vrijheid? ‘Dat hangt af van hoeveel ruimte het
ministerie van VWS de zorgverzekeraars gaat geven. Dat is
op dit moment nog onderwerp van discussie. We wachten
1 april rustig af.’ ●
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The Innovator’s Prescription
A Disruptive Solution for Health Care
Drastische veranderingen in de organisatie van de zorg
zijn nodig voor een duurzaam betaalbare zorg

Het boek ‘The Innovator’s Prescription – A Disruptive Solution for
Health Care’ bespreekt aan de hand van het onderwerp ‘innovatie’

Oordeel:

langs welke organisatiestructuren de (processen in de) zorg dienen

Een interessant boek voor de zorginkoper, maar eigenlijk voor

te worden ingericht om duurzaam tot innovatie, betaalbaarheid én

iedereen in de zorg die beter wil snappen waarom er echte

resultaten te kunnen leiden. De auteur (Clayton M. Christensen,

veranderingen noodzakelijk zijn in het systeem én welke. Zoals

Harvard Professor innovatie) maakt vanuit voorbeelden uit eerst

zo vaak in Angelsaksische literatuur wordt de theorie in het boek

andere sectoren en vervolgens vele in de zorg aannemelijk dat

wel veel herhaald (telkens weer nét anders), maar door de vele

onderscheid moet worden gemaakt in een drietal ‘business models’,

goede, wisselende voorbeelden blijft de theorie niet hangen in

ieder passend bij andersoortige zorgprocessen. Deze drie typen

algemeenheden en wordt de achterliggende gedachte ook zeer

zijn: solution shops (telkens anders/uniek, bijvoorbeeld diagnostiek),

aannemelijk en helder onderbouwd. Voor zorgaanbieders helpt

value adding process businesses (repeterende handelingen, het

het om na te gaan hoe hun organisatie zou kunnen/moeten

overgrote deel van de behandelingen) en facilitated networks (waar

veranderen. Waardering: 9.

personen kennis en diensten vrij uitwisselen, denk bijvoorbeeld
aan de communities van chronisch zieken en behandelaren).
Met name de organisatie van ziekenhuizen is op dit moment een
mengvorm van in ieder geval twee van deze typen, die logischerwijs
is ontstaan vanuit historisch perspectief, maar wat nu leidt tot een
inefficiënte organisatie met verkeerde innovatieprikkels. Ook zou
een gedifferentieerde financieringssystematiek (naar type model) tot

The Innovator’s Prescription

betere prikkels kunnen leiden. Na een algemene inleiding volgen vele

A Disruptive Solution for Health Care

voorbeelden in de zorg en beschouwingen over hoe de organisatie

Clayton M. Christensen, 440 pagina's

van de zorg zou kunnen verbeteren.

Uitgever: McGrawHill. ISBN 0 07 159208 3.
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Kwaliteit door onderscheid

Professioneel
relatiemanagement
Tekst: Bert Karssen

In voorgaande rubrieken heb ik reeds stilgestaan bij de noodzaak om professioneel leveranciersmanagement - vaak in de zorg
relatiemanagement genoemd - in te richten en dat aanbieders hiertoe moeten worden geclassificeerd of gesegmenteerd.

Professioneel leveranciersmanagement (Supplier Relationship
Management of SRM) bestaat uit de volgende deelaspecten:
• Classificatie/segmentatie
• Kwalificatie, waaronder business cases voor de belangrijkste
zorgaanbieders en relatiemanagement
• Performance management
• Organisatie en borging
In dit artikel wil ik nader ingaan op de praktische relatie tussen
de zorginkoper en de zorgaanbieder, relatiemanagement
dus.
Cruciaal voor de praktische relatie met de zorgaanbieder
is het concentreren van de (management-)aandacht op
de relaties met de zorgaanbieders die waardekritisch
zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de zorg
inkopende organisatie. In wezen is dit het fundament van
gedifferentieerde zorginkoop, omdat feitelijk alle keuzes die
binnen de zorginkoop moeten worden gemaakt, rekening
dienen te houden met deze differentiatie, of anders: in alle
zorginkoopactiviteiten mogen aanbieders niet over één kam
worden geschoren.
Differentiatie in de contractering
‘Startpunt’ voor de praktische relatie is de contractering.
Feitelijk moet vanuit de segmentstrategie al duidelijk zijn
op welke manier de contractering plaatsvindt. Wordt er
aanbesteed, worden er standaardcontracten opgestuurd
die moeten worden getekend (‘slikken of stikken’), moeten
uitgebreide onderhandelingen plaatsvinden vanwege de
complexiteit van de af te nemen diensten, enzovoort? De
keuze voor de wijze van contractering is dan grotendeels
bepalend voor de aard van de relatie tussen zorginkoper en
zorgaanbieder tijdens de contractering. De belangrijkste
valkuil waarin de zorginkoper kan stappen is dat aanbieders
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problemen maken bij de contractering, terwijl deze
gering waardekritisch zijn voor de zorginkoper, maar
desondanks daarover volop in gesprek gaan. Op dit punt
spelen de competenties, en met name ook de mate van
businessgedrevenheid, van de zorginkoper een grote rol.

'In alle zorginkoopactiviteiten mogen
aanbieders niet over één kam worden
geschoren.'
Focussen op wat belangrijk is
Het tweede punt betreft de relatie nadat het contract is
gesloten. Zakelijkheid in de zorginkoop betekent vooral in die
fase dat aandacht wordt besteed waar dat moet (en dan ook
goed) en geen aandacht wordt besteed waar dat niet hoeft. Tijd
is schaars voor de zorginkoop. Zeker in een situatie waarbij de
druk op de beheerskosten al leidt tot een personele omvang van
zorginkopende organisaties die nauwelijks nog verantwoord is,
gegeven de ambities en doelstellingen van de zorginkopende
organisaties, maar vooral ook gegeven het evidente belang van
de zorginkoop in het huidige zorgstelsel.

Dit punt van focus van (management-)aandacht wordt
door iedere zorginkoper als logisch ervaren, maar dit in de
praktijk te brengen is weerbarstiger. Dat ene gesprekje met
die kleine zorgaanbieder maakt toch ook niet zoveel uit?
Jawel. Nederland kent – nog zonder de AWBZ-instellingen –
circa 50.000 zorgaanbieders waarmee potentieel contracten
moeten worden gesloten, zie onderstaande tabel. Waarbij
ervan wordt uitgegaan dat medisch specialistische zorg
op het niveau van ziekenhuizen wordt gecontracteerd en
niet op het niveau van specialisten/maatschappen, wat het
aantal nog verder zou doen toenemen. Natuurlijk zit niet
iedere zorgaanbieder in het kernwerkgebied van iedere
zorgverzekeraar, maar voor een grote landelijk werkende
zorgverzekeraar is het aardig om te beseffen dat 1 uur per jaar
aandacht per aanbieder al zou leiden tot alleen al 30 fte die de
gesprekken zouden moeten voeren als die fte 200 dagen lang
8 uur per dag in gesprek is. Onmogelijk dus.
En onredelijk. Juist de zorgaanbieders die waardekritisch
zijn voor de zorginkoper, die een groot aandeel hebben
in de schadelast van de zorgverzekeraar, die veel klanten
bedienen, die uniciteit hebben en helpen de zorgverzekeraar
onderscheidend te laten zijn, verdienen veel meer aandacht.
En ze verdienen professionaliteit van de zorginkoper, die zich
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Zorgaanbieder
ziekenhuizen
huisartsen

Aantal
(indicatief,
afgerond op
honderdtallen)

de efficiëntie of de kwaliteit van het ziekenhuis merkt de
zorgverzekeraar daarmee direct in toegevoegde waarde voor
de klant en/of in de kosten. Omdat hier een wederzijds belang
ligt, kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar gezamenlijk
optrekken in verbeterprogramma’s enzovoort. Dat vraagt
wel van de zorgverzekeraar dat hij weet waar hij over praat.
Diepgaande kennis van het ziekenhuis, de bedrijfsvoering
ervan, maar ook van de ontwikkelingen op het gebied van
bijvoorbeeld medische technologie, de benchmarkcijfers
van andere ziekenhuizen, best practices, klantbehoeften,
enzovoort, zijn de noodzakelijke randvoorwaarde.
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‘De belangrijkste valkuil waarin de
zorginkoper kan stappen is dat aanbieders
problemen maken bij de contractering,

48.100

terwijl deze gering waardekritisch zijn

Bron: Achtergrondstudie Zorginkoop door Significant (RVZ, 2008)

oprecht moet verdiepen in de zorgaanbieder. Daarmee kom
ik op een ander aspect van de relatie: de kwaliteit ervan.

voor de zorginkoper, maar desondanks
daarover volop in gesprek gaan.’

‘Juist de zorgaanbieders die waardekritisch
zijn voor de zorginkoper, die een groot aandeel
hebben in de schadelast van de zorgverzekeraar,
verdienen veel meer aandacht.’
Wederzijds belang
Deze kwaliteit wil ik graag illustreren aan de hand van het
volgende voorbeeld. Vrijwel alle zorgverzekeraars kennen
een of meer ziekenhuizen die in hun kernwerkgebied
liggen. Dat laatste wil zeggen dat mag worden uitgegaan
van een marktaandeel van 30% of groter voor de betreffende
zorgverzekeraar in het gebied. Of anders gezegd, meer dan
30% van de patiënten van het ziekenhuis zijn verzekerd
bij die verzekeraar, ofwel de verzekeraar zorgt voor 30%
van de omzet van het ziekenhuis. Voor een topklinisch of
academisch ziekenhuis gaat het dan al snel om vele tientallen
miljoenen euro’s.
Even los van wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar (wie
heeft het voor het zeggen), kan het niet anders dan dat de
zorgverzekeraar veel baat heeft bij het adequaat beheersen
van de relatie met dat ziekenhuis. Iedere verbetering van
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De consequentie is dat de zorginkoper zowel wat betreft
business (bedrijfsvoering) als de medisch-inhoudelijke
ontwikkelingen op de hoogte moet zijn. Ondersteund door
een team van deskundigen kan die kennis worden verzameld
en met het ziekenhuis worden besproken. Een team per
ziekenhuis (dat waardekritisch is) is dan helemaal niet vreemd.
Gegeven juist de mate waarin de aanbieder waardekritisch is,
is een dergelijke investering snel terugverdiend. En niet alleen
financieel. Ook in termen van imago van de zorgverzekeraar
bij de zorgaanbieder zal dit helpen. Wanneer het handig
wordt aangepakt, kan dit ook voor de klant zichtbaar worden
gemaakt. Kortom: een win-winsituatie.
De relatie tussen de zorginkoper en de zorgaanbieder wordt
dan ook interessanter voor de zorginkoper. De nadruk ligt dan
immers niet op ‘spreadsheetmanagement’, maar op gezamenlijk
zoeken naar toegevoegde waarde, naar verbeteringen.
Hoewel dit voorbeeld zich focust op een ziekenhuis, is
een vergelijkbare redenering van toepassing op andere
aanbieders en de ketenzorg. Een professionele relatie met
zorgaanbieders in breed perspectief vraagt daarom een
bredere verandering bij zowel de zorgverzekeraars als bij de
zorgaanbieders, waarbij wantrouwen niet de basis vormt,
maar vertrouwen, zakelijkheid en professionaliteit. Vanuit
een gelijkgericht belang: de klant. ●

je aan op zkopers . nl of wmoinkopers . nl

Informatie

Breed opgezette Dag van de zorginkoop wil vak in ontwikkeling extra impuls geven

Eerste congres voor
zorg- en Wmo-inkopers
Tekst: Frank van Wijck

Zorginkoop is al lang niet meer het administratieve proces dat het enkele jaren geleden nog wel was. Het is een dynamisch
proces geworden waarin zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders ieder een duidelijke rol spelen. Dan is het ook goed
als ze elkaar kunnen treffen tijdens een congres waar alle invalshoeken van dit proces belicht worden.

Op 27 april wordt de eerste Dag van de zorginkoop in de
Jaarbeurs in Utrecht’ georganiseerd. Dit congres is een
belangrijke dag voor een vakgebied in ontwikkeling, benadrukt hoofdredacteur Rolf Swens van Zkopers. ‘Zorginkopers
hebben immers nog geen professionele werkbasis buiten
hun eigen werkomgeving,’ zegt hij. ‘Zo’n dag is dan een
goed moment om elkaar te ontmoeten en kennis uit te
wisselen.’ Swens was dan ook direct enthousiast toen Milan
Hofmans van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
hem benaderde met het idee de Dag van de zorginkoop te
organiseren. ‘Zorginkoop is een actuele ontwikkeling
en wordt door de marktwerking in deze sector snel
belangrijker,’ zegt Hofmans. ‘Het is belangrijk om tegen een
interessante prijs goede en verantwoorde zorg in te kopen.
Zorgverzekeraars nemen inmiddels ook mensen aan om
deze specifieke taak in te vullen, maar bij de gemeenten is
dat nog minder aan de orde. Toch hebben die in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning heel veel met
dit proces te maken. Het is dan ook te hopen dat de dag
ook deze doelgroep aantrekt. Ze kunnen veel leren van

de inkopers bij de zorgverzekeraars en omgekeerd geldt
ongetwijfeld precies hetzelfde. Verder is de dag beslist ook
bedoeld voor de zorgaanbieders.’

Pieter Vos: ‘In termen van kwaliteit
en kostenbeheersing is zorginkoop het
belangrijkste terrein in de zorg waar winst
te boeken valt.’
Swens erkent inderdaad alle betrokken partijen in het
zorginkoopproces te willen binden met het programma. ‘We
hebben sprekers uit alle geledingen, onder andere wethouder
Jantine Kriens van Rotterdam en directeur zorginkoop
Melanie Schultz van Haegen van zorgverzekeraar Achmea,
maar ook mensen uit de zorg zelf en uit de hoek van
patiëntenorganisaties.’
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Scherpe stellingname
Een van de sprekers is algemeen secretaris Pieter Vos van
de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, projectleider
van het RVZ-advies Zorginkoop. ‘In termen van kwaliteit en
kostenbeheersing is zorginkoop het belangrijkste terrein in
de zorg waar winst te boeken valt,’ zegt hij. ‘En hoewel ik zie
dat daarin stappen worden gezet, zijn we er nog lang niet.
De zorginkoopmarkt moet veel verder worden gedereguleerd
en geliberaliseerd. Alle partijen moeten op die markt zoveel
mogelijk ruimte krijgen.’

Pieter Vos: 'Ik hoop dat dit congres
bijdraagt aan de omslag van een verkoop
van polissen naar inkoop van zorg.’
Vos zal tijdens zijn bijdrage op meerdere fronten voorbeelden
geven over hoe hij denkt dat aan dit proces invulling kan
worden gegeven. ‘We moeten prikkels verzinnen die de
inkoop van kwalitatieve en patiëntgerichte zorg faciliteren,’
zegt Vos. ‘Daartoe moeten zowel de zorgaanbieders als de
zorgverzekeraars uit hun comfort zones worden gehaald. De
ex-post verevening die de zorgverzekeraars bijvoorbeeld nu
nog kennen, moet zo snel mogelijk verdwijnen. Je kunt alleen
goed zorg inkopen als je daarbij risico’s loopt. Waarom zou
je het anders doen? Verder moeten nieuwe zorgaanbieders
veel meer ruimte krijgen om zich in te vechten in een
bestaand marktsegment. Ik zal in mijn bijdrage diverse
voorbeelden aandragen die duidelijk maken dat die ruimte
er nu onvoldoende is.’

Verder is het vooral de bedoeling dat mensen elkaar leren
kennen, ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. De
doelgroep is groot genoeg om meer dan honderd bezoekers
te trekken. Sprekers waren eenvoudig genoeg te vinden en
volgens mij is dat een goede indicatie voor de kwaliteit van
het thema.’
Swens zegt afsluitend: ‘We willen helder overbrengen wat
zorginkoop precies is. En vooral de boodschap dat dit meer
is dan alleen onderhandelen. Daarna begint het immers
pas, want dan moet je er als zorginkoper op toezien dat ook
daadwerkelijk de zorg wordt geleverd die je hebt ingekocht.
Vooral in dat laatste traject is nog veel winst te boeken. Ik
hoop dan ook dat bezoekers aan het einde van de dag weggaan
met deze overtuiging en dat ze die ook uitdragen. Je moet als
zorginkoper bij wijze van spreken op een feestje in één zin
kunnen uitleggen wat je maatschappelijke bijdrage aan de
zorg is.’

Rolf Swens: Bij wijze van spreken kun
je als zorginkoper na dit congres op een
feestje eindelijk in één zin uitleggen wat je
maatschappelijke bijdrage aan de zorg is.’
Zorginkopers kunnen elkaar trouwens ook online ontmoeten.
Kijk maar eens op www.zkopers.nl en wmoinkopers.nl.

Wat Vos zeker niet zal gaan doen, is nogmaals de conclusies
uit het rapport Zorginkoop oplepelen. ‘Die zijn alweer drie
jaar oud,’ zegt hij, ‘en in de tussentijd is er echt wel wat
gebeurd. De zorginkoop heeft zich ontwikkeld sinds dat
rapport verscheen, dus ik zal wat radicaler dan voorheen
gaan pleiten voor de deregulering die nu zo hard nodig is om
de volgende slag te maken. En ik zal vasthouden aan het idee
dat steunmaatregelen uiterst ongewenst zijn.’
Het proces verder brengen
Vos noemt het ‘goed dat deze dag er komt.’ Hij voegt hieraan
toe: 'Ik hoop dat dit congres bijdraagt aan de omslag van
een verkoop van polissen naar inkoop van zorg.’ Volgens
Hofmans zijn daartoe alle randvoorwaarden aanwezig. Hij
vertelt: ‘Hoewel we de dag bewust breed opgezet hebben,
gaan we tijdens de workshops wel degelijk per doelgroep
de diepte in, bijvoorbeeld over de Wet maatschappelijke
ondersteuning, waarmee de gemeenten te maken hebben of
over het spanningsveld tussen zorgverkoop en zorginkoop.
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Congres Zorginkoop
27 april Dag van de Zorginkoop, Jaarbeurs Utrecht
28 april Masterclasses Zorginkoop, Jaarbeurs Utrecht, 		
Beatrixgebouw
Voor meer informatie en inschrijven:
www.sbo.nl/zorginkoop
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Onderzoek Volkskrant verpleeg- en verzorgingshuizen:

Cijfers en waardering
gecombineerd
Tekst: Mariëtte Baks

De Volkskrant deed voor de derde keer onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland.
Harde meetgegevens, de waardering van de bewoners en een deskundigenpanel dat criteria weegt, bepaalden de uitslag.
We spraken met de onderzoeker en vroegen diverse partijen om commentaar.

E

erst vragen we Jeroen van Trommelen van de Volkskrant
waarom ze dit onderzoek nu voor de derde keer
uitvoeren. “Toen de Volkskrant hiermee begon in 2006,
was er nog geen openbaar te raadplegen kwaliteitssysteem
voor verpleeg- of verzorgingshuizen. Ook toen daarna
door de overheid de website www.kiesBeter.nl werd
gelanceerd, konden bewoners of familie nog steeds niet
of moeilijk vergelijken Op die website krijgen huizen per
zorgonderdeel sterren toebedeeld. Alle onderdelen zijn
daar echter even belangrijk en een totaaloordeel ontbreekt.

Wij hebben bewust gekozen voor een ‘gewogen’ oordeel
waarin niet alles even belangrijk is. Tevens kozen we voor
een ranglijst, omdat die de kwaliteitsverschillen tussen
huizen in beeld brengt. Als je bijvoorbeeld op www.vk.nl/
verpleeghuizen alle huizen in één stad of postcoderegio
selecteert, zie je in een oogopslag of de kwaliteitscijfers
per huis verschillen. Hoewel dat geen absoluut oordeel
inhoudt, is het een hulpmiddel voor bewoners en familie
– en een aanmoediging voor laag scorende huizen om het
beter te doen.”
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Wat vindt u van het Volkskrant-onderzoek? Geef uw mening op www.zkopers.nl of www.wmoinkopers.nl

Drie deskundigen over het Volkskrant-onderzoek
Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde:
“De cliënt is gebaat bij transparantie in de zorg, maar ik weet niet hoe valide het onderzoek daadwerkelijk is. Ik zou bijvoorbeeld
willen weten waaróm voor de betreffende experts is gekozen. Zij moeten bovendien op dezelfde manier kijken. Zelf vind ik
ondervoeding heel belangrijk, dus dat zou ik persoonlijk zwaarder laten meewegen. Dat werkt hetzelfde bij de cliënten: de een
vindt de gastvrijheid belangrijk, de ander de fysieke verzorging. Iedereen legt het accent ergens anders, zodat een huis in de ene
lijst hoog scoort en in de andere laag. Het zou een uitdaging zijn als een universiteit de opdracht zou krijgen om met zo weinig
mogelijk indicatoren een kwalitatief zo goed mogelijk totaalbeeld met betrekking tot wonen, zorg, welzijn en kosten van een
zorginstelling te geven. Als de methodiek betrouwbaar is, draagt het onderzoek zeker bij aan transparantie.”
Guus Schrijvers, hoogleraar public health:
“Ik heb liever een klasse-indeling met groepen die het goed, minder goed en slecht doen. Het verschil tussen de nummers één en
twee is immers niet zo groot. Ook zou ik graag kunnen navigeren: zoek ik een groot of klein huis, vind ik een bepaalde expertise
belangrijk, wil ik direct een plek of is een wachttijd overkomelijk? Nu is het een telefoonboek. Als persoonlijke voorkeuren kunnen
meespelen bij een keuze, is een ranglijst minder interessant.
Ik wil ook een 360-graden feedback: ik wil weten wat patiënten ervaren, wat de inspectie vindt en wat professionals en verwijzers
vinden. Als de inspectie vindt dat een huis slordig is met medicijnen, maar mijn moeder vindt het er zo gezellig, wat weegt dan
zwaarder voor mij? Tot slot zou ik het toejuichen als de huizen streven naar een hogere plek op de lijst. Je moet niet de beste
belonen, maar degene met de hoogste vooruitgang.”

Ineke Wever, beleidsadviseur Zorgverzekeraars Nederland:
“Inzicht in geleverde kwaliteit is noodzakelijk om te kunnen inkopen en de stap naar prestatiebekostiging te zetten. Dus beschikbaar
komen van informatie over de zorginhoudelijke indicatoren en de cliëntwaardering vinden we een goede zaak. Nog liever zouden
we per zorgzwaartepakket willen aangeven wat de kwaliteit is op output en daarnaast de mening van de klant meenemen.
Transparantie is ook belangrijk om instellingen met elkaar te kunnen vergelijken. Het is gek als de een voor een x bedrag tot
een bepaald kwaliteitsniveau komt, terwijl een ander voor datzelfde bedrag slecht presteert. Dat inzicht gebruiken we om in de
inkoop en de zorgtoewijzing te kunnen sturen, zodat de slecht presterende in beweging komt, maar de goed presterende niet
achterover gaat leunen. Een ranglijst als zodanig biedt voor ons geen toegevoegde waarde, maar is als signaal naar de instelling
wel goed.”
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Kostte het moeite om aan de benodigde onderzoeksgegevens te komen?
“In het eerste jaar wel; de krant is ronduit tegengewerkt
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. We hebben in
het eerste jaar alle inspectierapporten van alle instellingen
opgevraagd, met een beroep op de Wet Openbaarheid
van Bestuur (WOB) De overheid beschouwde ons initiatief
kennelijk als concurrentie voor haar eigen systeem dat toen
in ontwikkeling was: kiesBeter.nl. Tegenwoordig gaat het
beter: je kunt de ruwe gegevens gewoon opvragen. Maar
die blijken tot dusver wel steeds veel fouten te bevatten,
waardoor er een zware controleslag overheen moet. Daar
zit veel werk in.”

lijst bevinden zich méér relatief kleine huizen. We denken dat
kleine huizen op een aantal factoren simpelweg beter presteren,
maar houden ook rekening met statistische onvolkomenheden
in de cijfers die de overheid produceert. Huizen met weinig
bewoners (soms maar 20) hebben bijvoorbeeld grotere kans
op nul patiënten met een bepaalde aandoening. Zij scoren dan
automatisch heel goed op dat aspect.”

Hebben onderzochte verpleeg- en verzorgingshuizen of hun
koepelorganisatie Actiz op het onderzoek gereageerd?
“In het eerste jaar was Actiz net zo negatief als de Inspectie; ze
nam afstand van onze lijst en deed de gegevens af als ‘gedateerd’.
Inmiddels lijken de instellingen de lijst te accepteren en –
hoera! – te gebruiken zoals we hem mede bedoeld hebben: als
aansporing om volgend jaar beter te scoren.”

kwaliteitsverschillen tussen huizen in beeld

Is de conclusie juist dat in zijn algemeenheid de kwaliteit in een
klein verpleeg- of verzorgingshuis beter is dan die in een groot
verpleeg- of verzorgingshuis?
“Dat suggereren de harde cijfers. Vergeet niet: die cijfers
zijn reeds door de overheid ‘bewerkt’ om allerlei externe
invloeden uit te sluiten. Verpleeghuizen die bijvoorbeeld veel
patiënten overnemen van een ziekenhuis, mogen méér mensen
met doorligwonden hebben. Hoe deze 'casemix-correctie'
precies plaatsvindt, is evenwel geheim. Maar in de top van de

Jeroen van Trommelen: "We kozen
voor een ranglijst, omdat die de

brengt."
Overweegt de Volkskrant dit soort onderzoek uit te breiden met
andere sectoren?
“We hebben dit jaar al wel de cijfers van thuiszorginstellingen
laten bewerken, maar houden die achter de hand, mogelijk als
referentie voor volgend jaar Vorig jaar zijn we ook aan de slag
gegaan met de cijfers van bijvoorbeeld de psychiatrische en
gehandicaptenzorg. Maar daar bleken nog zóveel fouten in
te zitten, dat we het maken van een ranglijst onverantwoord
vonden. Dat er zoveel fouten in zaten – bijvoorbeeld over het
aantal zelfdodingen per psychiatrisch ziekenhuis – vonden
we trouwens wel verontrustend We vragen ons soms af of de
Inspectie wel even kritisch naar de cijfers kijkt als wij…” ●
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Wie stil blijft staan, verliest klanten

Zorg voor
klanttevredenheid
Tekst: Stipter

Succesvolle organisaties luisteren goed naar hun klanten. En terecht, want er is veel te kiezen en consumenten zijn
kritische afnemers. Voor winkeliers en fabrikanten van consumentenproducten is dit een bekend gegeven en de wensen van
de klant staan dan ook centraal in hun dienstverlening.

Voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor producenten
van A-merken, maakt de tevredenheid van de consument
het verschil tussen een florerende business of dalende
omzetten. In de zorg is klanttevredenheid nog niet zo
vanzelfsprekend. Zorgorganisaties zijn van oudsher niet
gewend om vraaggerichte zorg te leveren en de noodzaak om
te concurreren ontbrak veelal.

Ze zullen de organisatie dan aanprijzen aan anderen. Door
zo bestaande klanten optimaal van dienst te zijn en de
klantloyaliteit te vergroten, groeit de omzet. Het op eigen
kracht binnenhalen van nieuwe klanten kost uiteindelijk veel
meer tijd en geld.

Vandaag de dag is het voor zorgorganisaties zaak om de beste,
vraaggerichte zorg te leveren tegen een acceptabele prijs.
Om dat te bereiken moeten organisaties hun bedrijfsvoering
slimmer organiseren, proactiever klanten benaderen en
ook zelf goede kwaliteit leveren om klanten te winnen en
te behouden. Wie stil blijft staan, verliest klanten en wordt
bedreigd in het voortbestaan.

zorgorganisaties zaak om de beste,

Organisaties die zich daadwerkelijk
richten op het vergroten van de
klanttevredenheid zetten zich structureel
in om een positieve indruk te maken op
bestaande klanten.
Tevreden klanten zijn rendabel
Organisaties die zich daadwerkelijk richten op het vergroten
van de klanttevredenheid zetten zich structureel in om een
positieve indruk te maken op bestaande klanten, waardoor de
klanten loyaal zijn aan de organisatie en zich zelfs op termijn
tot fan of ambassadeur van de organisatie kunnen verklaren.

Vandaag de dag is het voor

vraaggerichte zorg te leveren tegen een
acceptabele prijs.
Het meten van klanttevredenheid
Klanttevredenheid kan niet zonder onderzoek. Hoe weet u
anders of uw klanten tevreden zijn over u? En hoe weet u
als grootinkoper of de door u gecontracteerde aanbieders de
gewenste zorg leveren?
Behalve voor zorgorganisaties is het klanttevredenheidsonderzoek ook voor zorgverzekeraars of gemeenten bij de
uitvoering van de Wmo een belangrijk instrument om het
beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen. Immers, de
resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken moeten vooral
het vertrekpunt zijn voor gerichte verbeteracties en uiteindelijk
leiden tot een betere dienstverlening voor uw klant.
Zorg van goede kwaliteit is meer dan het op juiste wijze
uitvoeren van medische, verpleegkundige of verzorgende
handelingen. Van belang zijn ook aandacht, toewijding en
efficiency. Veel klachten van cliënten hebben te maken hebben
met bejegening, wachttijden, communicatie, (telefonische)
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Het inzetten van klanttevredenheidsmetingen biedt handvatten voor zowel
zorgklanten, zorgaanbieders en zorginkopers. Wilt u meer informatie over
uw mogelijkheden of een passend advies? Bel Stipter: 0181 613 947

• Retour ontvangen ingevulde vragenformulieren
worden verwerkt en de resultaten worden maandelijks
gerapporteerd. Een aantal rapportagevoorbeelden volgen
hiernaast ter illustratie.
Gemeenten kunnen naast vragen over aanbieders ook vragen
stellen over eigen processen en op basis hiervan hun processen
verbeteren en de klanttevredenheid richting de inwoners
verhogen.
Stipter heeft al meer dan 110.000 metingen uitgevoerd. Die
ervaring in klanttevredenheidsmeting bij de uitvoering van
de Wmo heeft tot de volgende resultaten geleid:

bereikbaarheid, enzovoort. In mindere mate gaan klachten
over de inhoud van de zorg zelf. Onderzoeksorganisaties
richten zich voornamelijk op de zorg zelf, dus op aspecten
als zorgprocessen, kostenstructuren en het gevoerde beleid.
Het gaat daarbij te weinig om aspecten die bepalend zijn voor
de zorgbeleving. Om daadwerkelijk te weten hoe uw klanten
alle aspecten van uw dienstverlening ervaren, kunt u door
Stipter continue tevredenheidsmetingen laten uitvoeren bij
alle klanten die zorg van u ontvangen.
Onderzoeksopzet?
• Alle klanten krijgen jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek
• Het vragenformulier bevat gesloten vragen over:
dienstverlening zorgaanbieder en evtentuele uitvoerende
instantie
• Voorkeur of antivoorkeur voor zorgaanbieder
• Opmerkingen/suggesties
• Afhankelijk van de doelgroep schriftelijk of per e-mail
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• Uitstekend inzicht in de actuele klantperceptie
• Biedt handvatten om bij te sturen en dienstverlening te
verbeteren
• Klanten geven sneller hun ontevredenheid of klachten aan
• Op klantniveau wordt het mogelijk om direct te reageren
op wensen of klachten
• Aantal uitgesproken voorkeuren en anti-voorkeuren
geven een indicatie voor de tevredenheid van de inwoners
• Alle partijen zijn enthousiast, gemeenten, 		
zorgaanbieders, zorgklanten, mar ook cliëntenraden
zijn enthousiast over het feit dat alle klanten een KTO
ontvangen en dat de gemiddelde gegevens ook getoond
worden op het internet
• Basis voor contractbeheer, per zorgaanbieder wordt
een voortschrijdend gemiddelde rapportcijfer geleverd,
opgebouwd uit verschillende onderdelen van de 		
vragenlijst
Trends:
• Overall neemt het gemiddelde klanttevredenheidscijfer toe
• Kleine organisaties scoren gemiddeld beter dan grote
organisaties, al dient ook te worden gezegd dat de 		
spreiding groter is
• Hoge respons van > 55% ●
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Online

Zkopers.nl en
wmoinkopers.nl

M

et Zkopers hebben wij het afgelopen jaar een bijdrage
willen leveren aan de professionalisering van het 'vak'
van zorginkoper. Door een mix van opinie, ontwikkelingen,
innovatie en inkooptechniek hebben wij de verschillende
aspecten van het inkoopvak belicht in een serieus en glossy
vaktijdschrift. In het huidige informatietijdperk speelt
internet echter een steeds belangrijker rol om kennis te
vergaren en nieuwe inzichten te verwerven. En daarbij is
niet alleen de snelheid waarmee kennis beschikbaar komt
een belangrijke factor. Ook de interactie en dialoog via
sociale media blijken enorme versnellers van innovatie en
inzicht te zijn.
Waar voor de gemiddelde kenniswerker het adagium was "Je
bent wat je weet", wordt dit nu steeds meer vervangen door
"Je bent wat je deelt". Traditioneel presenteren organisaties als
zorgverzekeraars en overheden zich als anonieme "merken".
Je bent medewerker van zorgverzekeraar A, zorgkantoor B of
gemeente C. Maar in de wereld van LinkedIn, Facebook en
Hyves ben je Mieke, Ernst of Jaap en heb je zelfs een gezicht
voor anderen gekregen.
Eenmaal toegetreden tot deze sociale media ben jij je eigen
'merk' geworden en ben je al dan niet bedoeld bezig met
'personal branding'. Leuk is het om te zien dat sommige
lezers van Zkopers al op LinkedIn melden dat hun artikel in
Medisch Contact is geplaatst of bezig is om een verdiepingsslag te maken bij de uitvoering van de Wmo.
Nu is dit nog beperkt tot een enkeling... Maar stel wat er zou
gebeuren wanneer alle 3500 lezers van Zkopers dit zouden
gaan doen. En als zij ook op dit soort berichtjes zouden

reageren. Met een vraag, een aanmoediging, een aanbod
om je te helpen of een prikkelende opmerking die jou weer
aanzet tot de volgende verdiepings- en verbeteringsslag.
Zou dit niet een enorme versnelling kunnen geven aan de
professionalisering van het vak zorginkoper?

Blijf dus op de hoogte van je vak!
Werk je bij een gemeente?
Meld je aan op wmoinkopers.nl!
Werk je bij een zorgverzekeraar?
Meld je aan op zkopers.nl!
Daar vind je vakinformatie op maat
voor elke zorginkoper.

Door je aan te melden kun je zelf nieuwsberichten plaatsen
en reageren op berichten van anderen. Maar je kunt elkaar
ook een vraag stellen of een oproep doen als je op zoek bent
naar bepaalde informatie of iemand die je verder zou kunnen
helpen. Daarnaast zul je de volgende mensen regelmatig op
www.zkopers.nl en www.wmoinkopers.nl gaan tegenkomen.
Hans Hopmans, manager Zorginnovatie bij Zilveren Kruis
Achmea, Rolf Swens, hoofdredacteur Zkopers, Jan Telgen,
hoogleraar inkoopmanagement, Bert Karssen, specialist
zorginkoop, Sanne-Lot van Ulzen, beheerder PGB en Caroline
de Pater, zelfstandig adviseur Overheden. Kortom, doe er je
voordeel mee en we hopen je te mogen begroeten als actieve
deelnemer van Zkopers.nl of wmoinkopers.nl. ●
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Jaaroverzicht

Het jaar van de Zorginkoper

Jaaroverzicht 2009 en
vooruitblik 2010
Tekst: Rolf Swens

Je kunt bijna zeggen dat 2009 het jaar van de Zorginkoper was. De aanloop werd al in 2008 genomen door de RVZ met een
advies over Zorginkoop. In het advies werd duidelijk gemaakt dat een relatief klein aantal inkopers verantwoordelijk is voor een
inkoopmarkt van tientallen miljarden euro’s per jaar. In vergelijking met het bedrijfsleven bleken bij zorgverzekeraars, gemeenten
en uitvoeringsorganisaties aanzienlijk minder inkopers actief. In meerderheid blijken zij ook niet specifiek te zijn opgeleid in het
zo typische inkoopvak. Kortom, genoeg argumenten om met een vakblad voor zorginkopers op de markt te komen.
Na het RVZ-advies volgden de beleidsnota’s en adviezen elkaar
in hoog tempo op. We noemen wat quotes: “Zorginkoop maakt
het verschil in een concurrerende markt” of “Zorginkoop
gaat zorgen dat de zorg betaalbaar blijft”. Uiteraard kun je als
zorginkoper zelf het beste beoordelen wat hiervan al in 2009
is gerealiseerd.
Maar in zijn algemeenheid durven wij toch wel te stellen
dat het vakgebied zorginkoop zich nog verder zal moeten
ontwikkelen, wil het aan de verwachtingen voldoen.
Iedere editie samengevat
In de eerste editie van Zkopers heeft Pieter Hasekamp,
directeur van Zorgverzekeraars Nederland, benadrukt dat
zorginkoop bij zorgverzekeraars in de concurrerende markt
een belangrijke factor is. De kwaliteit van de zorginkoop zal
in hoge mate de concurrentiepositie van de zorgverzekeraar
bepalen. Hierbij opererend in het spanningsgebied tussen
solidariteit en individuele keuzevrijheid. Een positie die een
patiënten-/consumentenorganisatie niet heeft, waardoor
die voorzichtig zouden moeten zijn om zich ook op het
inkoperspad te gaan bewegen. Deze mening werd overigens
niet gedeeld door Maarten Ploeg, directeur van de Diabetes
Vereniging Nederland. Hij ziet een hele belangrijke rol
voor de DVN bij het opstellen van inkoopspecificaties van
zorgverzekeraars, maar ook door actief deel te nemen aan de
inkooponderhandelingen.
In de tweede editie van Zkopers werd Mark Berg van Plexus
geïnterviewd. Hij bracht een heel interessante paradox naar
voren omtrent transparantie. Hoe transparanter de zorgmarkt
wordt, des te eerder zullen verzekerden geneigd zijn om zelf
hun zorg te willen regelen. Kortom, je zult het als zorginkoper
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echt beter moeten doen dan je goed geïnformeerde en
geëmancipeerde verzekerde. En je zult op de hoogte moeten
zijn van de laatste ontwikkelingen.
In de derde editie ging het vooral over kwaliteit. De
hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Wim Schellekens,
maakte duidelijk dat Inspectie en Zorgverzekeraars op
het vlak van kwaliteit gelijke belangen hebben. Maar
hij sprak zorgverzekeraars ook aan op een collectieve
verantwoordelijkheid om samen met Inspectie de basis
kwaliteit van de zorg in zijn geheel op een hoger niveau te
brengen. Daarnaast is nog voldoende ruimte om onderling te
concurreren op service en dienstverlening, aldus Schellekens.
Eigenlijk is dit ook wel een realistisch perspectief. Professionele zorgverleners zullen niet gemakkelijk meewerken aan
een systeem waarbij de kwaliteit van de zorg die je krijgt
afhankelijk wordt gemaakt van de zorgverzekeraar waar je
verzekerd bent.
De vierde editie had als thema Innovatie. In een duointerview
filosofeerden Danny Jolink en Chiel Bos over de vraag hoe
je innovatie kunt stimuleren in een concurrerende markt.
Zij constateerden dat de zorgwereld veel last heeft van het
‘not invented by me-syndrome’ en dat goede innovaties
maar moeizaam worden overgenomen. Zorginkoop kan een
belangrijke factor zijn om dit proces te versnellen. Kwestie
van innovatief inkopen. Hoe? Bert Karssen legt in dit
nummer in zijn rubriek ‘Methoden en technieken’ uit hoe
je dit aanpakt.
De vijfde editie ging over zorginkoop vanuit het pers
pectief van zorgaanbieders. Hoe zij de bemoeienis ervaren
van zorginkopers, met name wanneer zij bij nieuwe
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Hèt vakblad over zorginkoop
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Hét vakblad over zorginkoop
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Hét vakblad over zorginkoop
Onderwerp categorie

Hét vakblad over zorginkoop
Onderwerp categorie

Nr 1 Februari 2009

Nr 2 April 2009

Nr 3 Juni 2009

Nr 4 September 2009

De nieuwe
zorginkoper moet
nieuwe competenties
ontwikkelen

Patiënt verdient
grotere rol
in zorginkoop

Beginnende
bondgenoten
(hoofdinspecteur Curatieve zorg)

Vernieuwingen en marktwerking in de zorg

Interview met Marc Berg

interview met Pieter Hasekamp

(arts en gezondheidswetenschapper)

(algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland)

In dit nummer o.a.: van selectieve naar gedifferentieerde zorginkoop | zorgveiling

In dit nummer o.a.: de inkoopmacht van DVN | het reclamezuiltje van Agis | kansen

In dit nummer o.a.: Telemedicine empowert de patiënt | ZN en de ontwikkeling

gemeente Spijkenisse succes | ParC: innovatieve zorgaanbieder | aanbesteden: moet

om Wmo-beleid te versterken | kinderwijkteam levert betere én goedkopere zorg |

van kwaliteitsbeleid | Re-integratiebedrijven | Prestatie-indicatoren bij

dat nou echt? | concurrentie leidt tot innovatie | 16.4 miljoen zorginkoopcollega’s |

internetbehandelingen in de GGZ aantoonbaar effectief | zijn zorginkopers voorbereid

gezondheidscentra | Macrobewegingen in de farmaceutische zorg

specialisten gaan in dialoog met zorginkopers | NZa: klagen is zinvol | En meer...
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Kwaliteitsbeleving bij aanbestedingen | en meer...
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Samenwerken
in de keten
Duo-interview met
Melanie Schultz van Haegen (Achmea)
en Marjanne Sint (Isala Klinieken)
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In dit nummer: Franchise in de zorg | Inkoop in de jeugdzorg | Welke aanbieder

Zorgaanbieders
over zorginkoop
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Aan goede ideeën
geen gebrek

Interview met Wim Schellekens

(zoals het geval bij de DVN-winkel),
maar ook in de vorm van geavanceerde
inkoopsysteem, waarmee op een
efficiënte manier maatwerkoplossingen
kunnen worden ingekocht (zoals e-select
en e-contract van Stipter).

wint? | Oncologisch samenwerkingsverband Esperanz | Ketenzorgafspraken |
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organisatievormen van zorg willen inkopen. Vooral
zorggroepen en franchiseorganisaties zijn in dit nummer
onder de loep genomen. Ook zorgverzekeraars en
zorgaanbieders kunnen ketenpartners zijn. In het duointerview tussen CPO-winnares Melanie Schultz van Haegen
van Achmea en Marjanne Sint van de Isala Klinieken wordt
uitgelegd hoe je op deze manier op een duurzame manier
aan kwaliteits- en doelmatigheidverbetering kunt werken.
Trends en Ontwikkelingen
In 2009 tekenden zich ook een aantal trends en ontwikkelingen af die zeker in 2010 aan belang zullen winnen.

Mede aangemoedigd door het Ministerie
van VWS zullen steeds meer zorggroepen
voor chronische patiënten gaan ontstaan. Deze zorggroepen
zijn in feite aanbieders van een integraal en samenhangend
zorgaanbod rond een bepaalde patiëntencategorie. Deze
ontwikkeling zal ook noodzakelijk maken dat inkopende
partijen (zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten)
een samenhangende set aan inkoopspecificaties weten op te
stellen.
Er komt tevens meer ruimte voor vrije prijsvorming door
het steeds verder loslaten van maximumtarieven en vrij
onderhandelbare onderdelen van de ziekenhuiszorg.

Dank zij de zich snel ontwikkelende informatie en com
municatie-technologie zijn hele nieuwe mogelijkheden
ontstaan om zorg te verlenen (teleconsult, telediagostiek) maar
ook complete gestructureerde hulpverleningsprogramma’s
op het gebied van de GGZ en Verslavingszorg.

De kwaliteitsbeleving van zorggebruikers wordt vaker
betrokken bij vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van
zorgvoorzieningen. Steeds meer partijen zullen de gidsrol
gaan claimen. De reputatie van deze partijen zal steeds
belangrijker worden voor de geloofwaardigheid van de
aangeboden gidsinformatie.

Digitale marktplaatsen worden steeds vaker ingezet om
vraag- en aanbod bij elkaar te brengen. Dit gebeurt door
het inrichten van een teleshop door patiëntenorganisaties

Ten slotte nog dit. In 2010 gaat Zkopers online. En op de
dag van de zorginkoop op 27 april is het vak écht volwassen
geworden. ●
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Aanbesteden

Uiteindelijk is de prestatie naar de cliënt het belangrijkst

Aanbesteden of
subsidiëren van Wmo
Tekst: Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement Universiteit Twente

Bij het inkopen van Wmo-diensten wordt vaak de vraag
gesteld of deze nu al dan niet aanbesteed moeten worden.
Als alternatief wordt dan voorgesteld om rechtstreeks een
subsidierelatie met een aanbieder aan te gaan. De zaak
ligt natuurlijk iets ingewikkelder dan de keuze tussen de
twee bovenstaande mogelijkheden. Dat blijkt wel uit de
controverses in publicaties en de discussies in het parlement.
Laten we de situatie even kort samenvatten en ons daarna
op de hoofdzaak concentreren.

O

f je al dan niet moet aanbesteden - let wel: geen vrije
keuze - wordt bepaald door de aard van de opdrachtgever.
Voor Wmo-diensten is dat de gemeente en een gemeente is
volledig aanbestedingsplichtig.
Welke procedure je vervolgens moet toepassen, is
afhankelijk van het karakter van de diensten die je inkoopt.
Voor de meeste ‘gewone’ diensten (2A) moet de volledige
aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Voor diensten in de
sfeer van zorg en welzijn (2B) hoeft alleen een heel beperkte
procedure te worden gevolgd, waarbij zelfs onderhandelen
een mogelijkheid is. Feitelijk geldt dan slechts de verplichting
om achteraf de winnaar te publiceren en verder eerlijk een
zelfgekozen procedure te doorlopen.
Dit laatste wordt in de discussies ten onrechte ook wel
bestempeld als niet aanbesteden. Formeel is dit echter gewoon
aanbesteden, maar dan via een heel lichte procedure.
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De discussie of Hulp bij het Huishouden (HH) moet worden
aanbesteed, gaat er in feite om of het verzorgen van de
huishouding nu een ‘gewone’ dienst is, zoals schoonmaak
(2A), of een typische zorgdienst, zoals wondverzorging of het
wassen van patiënten (2B).
Subsidiëren mag
Subsidiëren is een vrije keuze van een gemeente. De gemeente
kan vrijelijk besluiten een activiteit al dan niet te subsidiëren.
Ze hoeven niets. Maar er zijn wel wat beperkingen.
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Jan Telgen

Aanbesteden

‘Het gaat er niet zozeer om hoe je iets doet
(aanbesteden of subsidiëren), maar wát je
nu precies doet.’

Zo mag de subsidie niet leiden tot verstoring van de markt
– wat al gauw het geval is als er meer aanbieders zijn en er
wordt er maar één gesubsidieerd. Ook als de aanbieder een
commerciële organisatie is, is subsidiëren al snel niet meer
aan de orde.
Een derde beperking is het feit dat subsidiëren al gauw een
vreemde optie is als de gemeente zelf de behoefte aan een
bepaalde dienst formuleert. Subsidiëren komt veel meer
in aanmerking als de ontvangende partij een activiteit wil
uitvoeren, maar dat niet gefinancierd kan krijgen.
Contractvorm
Soms wordt ook onderscheid gemaakt tussen aanbesteden
en subsidiëren via de contractvorm. Een privaatrechtelijk
contract zou dan overeenkomen met inkoop of aanbesteden
en een publiekrechtelijk contract met subsidiëren. Zo simpel
is het echter niet. Er zijn ook subsidierelaties die vormgegeven
zijn in een privaatrechtelijk contract en er zijn inkoopsituaties
die resulteren in een publiekrechtelijk contract.
De laatste combinatie komt steeds meer voor: een subsidie
relatie (publiekrechtelijk contract) wordt dan aanbesteed.
Verschillende aanbieders dingen dan mee naar een (groter
deel van) een subsidierelatie. Denk aan kinderopvang,
muziekonderwijs of verslavingszorg: de beste voorstellen
worden gesubsidieerd. En dat de selectie van de beste
voorstellen dan via een competitie gaat die aanbesteding heet,
is bijzaak.

Doet het ertoe?
Hiervoor hebben we aangegeven of je moet aanbesteden of
kunt subsidiëren in de Wmo. Maar eigenlijk veel belangrijker
is de vraag wat het beste is om te doen. En dan is het alles
overheersende antwoord toch dat het er niet zozeer om gaat
hoe je iets doet (aanbesteden of subsidiëren), maar wát je nu
precies doet. Het is jammer dat de discussie over aanbesteden
of subsidiëren in de Wmo meer aandacht heeft gekregen dan
vragen als:
• W
 at is de zin van een onderscheid in HH1 en HH2 - of
willen we weer AWBZ’tje spelen?
• Wat kan collectief en wat moet individueel?
• Hoe koppelen we indicatie en uitvoering en welke
terugkoppelmechanismen bouwen we in?
• Hoe koppelen we prestatieveld 6 (HH) aan de andere
prestatievelden?
• Hoe zorgen we dat er niet alleen HH wordt geleverd,
maar dat de doelstellingen van de Wmo (meedoen met de
maatschappij) gerealiseerd worden?

Op www.wmoinkopers.nl kunt u mee
discussiëren over deze vragen.
Kunnen we de beoogde prestatie (output of outcome)
contracteren, in plaats van de in te zetten middelen (input)?
Deze en vele andere vragen zijn uiteindelijk veel belangrijker
dan een strikt genomen technische discussie over
aanbesteden of subsidiëren. Het gaat tenslotte om de prestatie
naar de cliënten en niet om de relatie tussen gemeente en
zorgaanbieder. ●
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Dagboek

Totstandkoming centrum voor psychosomatische aandoeningen

Kosten binnen de
perken houden
Tekst: Mirjam Bedaf

Het centrum voor psychosomatische aandoeningen is klaar. Na een flinke verbouwing is de jongste afdeling van
het Medisch Centrum Leeuwarden opgeleverd, waar het centrum zijn intrek in heeft genomen. In deze laatste
aflevering van de dagboekreeks leest u hoe het unieke behandelconcept zijn bouwkundige vertaling heeft gekregen.

H

et Vastgoedbedrijf van het Medisch Centrum
Leeuwarden (MCL) is verantwoordelijk voor alle
verbouw- en nieuwbouwprojecten van het ziekenhuis.
Dus toen het voortraject van de totstandkoming van
het centrum voor psychosomatische aandoeningen
afgerond was, werd het Vastgoedbedrijf benaderd
voor advies en begeleiding van het bouwproject.
‘Een uitdaging,’ aldus Edwin van Lang van het
Vastgoedbedrijf. ‘Het nieuwe centrum heeft een
pioniersrol, waaraan nogal wat risico’s kleven. Het is
belangrijk dat elke afdeling zichzelf kan bedruipen en
dat ook de bouwkosten terug worden verdiend.’
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worden benaderd. Allereerst zijn de architect,
projectmanagers en de gebruikers – medisch
specialisten - om de tafel gaan zitten. ‘Samen hebben
ze het zorgproces grondig bestudeerd. Wat zijn de
eisen en wensen? Wat is de beleving van de patiënten?
Aan de hand van de resultaten van deze besprekingen
stelden ze een lijst met eisen op waarmee de architect
aan de slag kon,’ legt Van Lang uit. De extra opdracht
die de architect meekreeg: maak een plan op een
kostenbewuste manier en probeer de kosten binnen
de perken te houden.

Ruimte op het oog
Al in een vroeg stadium is nagedacht over de
locatie van het centrum. Hoe en waar kan het tegen
minimale kosten gerealiseerd worden? ‘Zoals in de
meeste ziekenhuizen hebben we ook in Leeuwarden
ruimtegebrek. Eind 2008 besloot de directie van het
MCL een aantal bedden binnen het ziekenhuis te
verplaatsen. Binnen die efficiëntieslag hebben we
ruimte gecreëerd voor het centrum. Zo konden we op
twee manieren kosten besparen.’

Logistiek optimaliseren
De logistiek van het zorgproces werd zorgvuldig
in kaart gebracht. Een patiënt komt binnen in de
polikliniek. Waar loopt hij heen en in welke volgorde?
Hoe bewegen specialisten en ondersteunend
personeel zich over de afdeling? Door alle logistieke
stromen te optimaliseren creëer je meer rust op de
afdeling. ‘Bovendien moeten patiënten zich prettig en
geborgen voelen en hun privacy moet gewaarborgd
zijn. Deze aspecten komen bij elk bouwproject aan
bod, maar hier hadden ze extra aandacht nodig.’

Met een geschikte ruimte in het vizier ging de
traditionele bouwfasering van start en kon de architect

En zodoende is het centrum voor psychosomatische
aandoeningen nu gehuisvest in een voormalige
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verpleegafdeling met een totale oppervlakte van
ongeveer 900 m2. Voor het zover was, moest de
klinische verpleegomgeving veranderd worden in
een poliklinische zorgomgeving. ‘En dat heeft alles
te maken met de indeling,’ aldus Van Lang. Een
verpleegafdeling heeft een typische verblijffunctie.
Patiënten verblijven er 24 uur per dag. Ook de
logistiek van onder andere keuken en verpleging
is daar op afgestemd, en totaal verschillend dan bij
een polikliniek. Toch heeft het MCL die omslag met
minimale middelen en bouwtechnische ingrepen,
maar met maximale creativiteit weten te realiseren.
Een aantal wanden zijn doorgebroken, andere zijn
verplaatst. Door middel van kleur en foto’s aan de
wanden heeft het centrum een geheel eigen uitstraling
en identiteit gekregen, die aansluit bij de beoogde
patiëntengroep.

Kosten beperken gebeurt door zo veel mogelijk
expertise zelf te organiseren. Het MCL heeft om die
reden eigen vaktechnische beheerders, projectleiders en
bouwmanagers in dienst. Bovendien worden – indien
mogelijk – onderhoud en investeringen gecombineerd,
zodat dubbele kosten worden vermeden.

Besparingen
Kosten minimaliseren is een algemene ambitie van
het Vastgoedbedrijf. ‘We kijken altijd eerst of we
organisatorische maatregelen kunnen nemen om in
een ruimtebehoefte te voorzien. Bijvoorbeeld door
het in elkaar schuiven van roosters van medisch
specialisten, zodat verbouwen soms niet eens nodig
is. Pas als we weten wat er organisatorisch mogelijk
en onmogelijk is, kijken we hoe we een verbouwing
kunnen realiseren, tegen minimale kosten.’

Terugverdienen
Van Lang ziet dit soort projecten als de toekomst.
Volgens hem zullen steeds vaker verschillende zorgaanbieders samenwerken aan nieuwe initiatieven.
‘Haalbaarheid is heel belangrijk, ook met het oog op
de bekostiging van en bezuinigingen in de zorg. Een
project dat zichzelf niet terug kan verdienen, gaat ten
koste van andere zaken. Haalbaarheid is altijd een
uitdaging. We zijn er naar mijn mening bij dit project
prima in geslaagd.’ ●

Voor de verbouwing van het centrum voor psychoso
matische aandoeningen zijn kosten bespaard door de
oude kliniek zo veel mogelijk in stand te houden. Elke
minder verplaatste wand was een extra besparing. De
kredietcrisis hielp volgens Van Lang ook een handje:
‘Als vastgoedbedrijf zijn we in de gelegenheid om de
aanbestedingen kritischer en sneller te organiseren.
En dat zie je terug. Bouwende partijen willen graag
opdrachten binnen halen en dat leidt tot scherpere
offertes.’
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Alfa Delta

Ook zorginstellingen kijken kritisch naar de milieuconsequenties van hun dienstverlening

Maatschappelijk
verantwoord inkopen
In het bedrijfsleven zie je steeds vaker dat bedrijven zich verantwoorden op het vlak van "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen"
(MVO). Veel mensen en organisaties die producten of diensten afnemen, kijken niet meer alleen naar de kwaliteit van het product of
dienst zelf. Ze willen ook weten hoe het ingekochte product is geproduceerd of hoe de dienst wordt voortgebracht.

D

e belangstelling voor het MVO vloeit voort uit het
mondiale besef dat verspilling van productiemiddelen
moet worden tegengegaan en de belasting van onze
leefomgeving moet worden beperkt. Kortom, het begrip
duurzaamheid wordt steeds concreter vertaald in klantwensen
op het gebied van milieu en samenleving.
Deze aandacht is beslist geen voorbijgaande hype en
zal de komende tijd alleen maar belangrijker worden.
Financiële organisaties als banken en verzekeraars,
maar ook gemeenten, worden meer en meer beoordeeld
op hun MVO-beleid. Een mooi voorbeeld is de website
www.eerlijkebankwijzer.nl. Hierop kun je zien in hoeverre
banken een verantwoord beleid voeren op het gebied van
klimaat, mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid,
natuur, transparantie, betrouwbaarheid enzovoort.

"In onze opvatting is MVO ondernemen iets waarbij er een
balans is tussen economische-, sociale- en milieubelangen.
Niet alleen de winst- en verliescijfers zijn belangrijk.
We vinden het van belang om ook aandacht te geven
aan onze directe, regionale omgeving via bijvoorbeeld
maatschappelijk betrokken ondernemen. De huidige én
toekomstige gevolgen van onze activiteiten zijn voor mens,
milieu en maatschappij van belang. Daar willen we oog
voor hebben. En wellicht kan maatschappelijk verantwoord
zorginkopen daar ook een bijdrage aan leveren. Wat dat
dan is? Uiteindelijk is de 'enige echte MVO-zorginkoop',
zorginkoop vanuit de individuele klantwensen."
Josephine Vogel, woordvoerder CZ

MVO in de zorg
Het ligt in de lijn der verwachting dat ook verzekeraars op
deze wijze beoordeeld gaan worden. En wie weet, komt er
ooit een keurmerk voor maatschappelijk verantwoorde
zorginkoop (MVZ).

daarnaast is ook bereikt dat gebruikte incontinentiematerialen
en verbandmiddelen verwerkt worden tot biobrandstof.

Ook zorginstellingen proberen hun MVO-beleid meer
handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld door kritisch naar de
milieuconsequenties van hun dienstverlening te kijken. Zo
ook de Osiragroep, een grote instelling die is ontstaan door een
fusie van meerdere verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio
Amsterdam. Deze instellingen 'produceren' dagelijks grote
hoeveelheden gebruikte incontinentieabsorptiematerialen
en verbandmiddelen. Vóór de fusie hadden zij ieder aparte
afspraken met leveranciers en afvalverwerkers. Met hulp van
de specialisten van Alfa Delta Compendium is de inkoop,
logistieke verwerking én de afvoer van deze materialen
gestroomlijnd.

Mario Koenraadt van Alfa Delta Compendium denkt dat
dit nog maar een begin is. "Ik kan me voorstellen dat zoín
aanpak ook aangemoedigd kan worden via de zorginkoop
door zorgverzekeraars en gemeenten. En dan hoeft het echt
niet alleen over afvalverwerking te gaan."

Dit resulteerde in lagere transactie-kosten door beperking van
het aantal contracten en een afgeslankte factuurstroom. Maar
36 | Z kopers
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Kortom door deze integrale aanpak werd de hele keten
goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat niet
alleen om milieubelasting en energieverbruik, maar
ook bijvoorbeeld over voeding. Er zijn verpleeg- en
verzorgingshuizen die voor hun maaltijdvoorziening zo veel
mogelijk biologische producten uit de regio inkopen. Met
als resultaat: smakelijker maaltijden, minder ondervoeding
en daardoor minder doorligwonden. Als je dit wilt, kun je
dit soort ontwikkelingen als zorginkoper helpen bevorderen.
Kwestie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. ●
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Column Walter Engelhart | Aanbestedingsadvocaat

Marktwerking, who cares?
In mijn team roep ik wel eens dat marktwerking de sleutel is

komen? Vooropgesteld moet worden dat de aanbestedingsregels

naar de oplossing in alle zaken die we behandelen. De markt

beogen markten open te stellen. Dit wil zeggen dat aanbieders

moet zijn werk kunnen doen, dat is waar het zowel bij de

kansen moeten krijgen op een markt. Dat vervolgens mededinging

mededingings- als aanbestedingsregels om gaat. Het is dan

ontstaat, is een effect en geen doel op zich. Met andere

logisch dat een artikel eind 2009 in de Volkskrant met als titel

woorden: aanbieders moeten een kans krijgen om opdrachten te

‘Fusies ziekenhuizen maken zorg duurder’ onze aandacht trekt.

verwerven, maar zij mogen zelf bepalen of zij die benutten. In dat

Zeker als die publicatie het resultaat is van een ‘uitgelekte’

licht beschouwd, is het geenszins te verwerpen dat aanbieders

studie van mededingingswaakhond NMa. Die publicatie had

fuseren. Een aanbesteding wordt daarmee ook niet gefrustreerd.

overigens niet alleen onze aandacht. Ziekenhuizen gingen op

Zou er in het uiterste geval maar één aanbieder overblijven,

hun achterste poten staan, de SP riep gelijk dat minister Klink

dan betekent marktwerking kennelijk dat de aanbieding van die

een fusiestop in de zorg moest afkondigen en de NMa probeerde

aanbieder een marktconforme aanbieding is. Leidt in deze gevallen

de gemoederen te bedaren met een persbericht waarin zij de

marktwerking nou tot onaanvaardbare effecten? Ik denk dat dit

conclusie van de Volkskrant tegensprak. Pfff, mijn gedachten

wel meevalt. Heel simpel gesteld: als de enige aanbieder het in

dwaalden af en ik mijmerde over wat een en ander nou voor de

zijn aanbieding te bont maakt, zal de inkoper naar alternatieven

marktwerking betekende.

zoeken. De verzekeraar zal een ander ziekenhuis contracteren.
Daarbij zullen er middelen zijn om de patiënt naar dat ziekenhuis

Het lijkt op het eerste gezicht een logische conclusie dat

te bewegen. Dat is ook marktwerking.

fusies een prijsopdrijvend effect hebben. Immers, hoe meer
partijen fuseren, hoe minder partijen met elkaar concurreren.

Ik mijmer nog even verder. ●

Maar prijzen zeggen niets wanneer er geen relatie met
kwaliteit wordt gelegd. En fusies zouden natuurlijk tot een
kwaliteitsverbetering kunnen leiden. Bovendien is het opvallend
dat in de voorliggende casus een grote verzekeraar bij een van
de gefuseerde ziekenhuizen juist een prijsverlaging had weten
te realiseren.

Wil je de mijmeringen van Walter Engelhart
blijven volgen? Meld je aan op zkopers.nl
of wmoinkopers.nl

Laten we, voor mijn plezier, even aannemen dat de inkoop
van zorg bij ziekenhuizen wordt aanbesteed. Wordt een goede

Walter Engelhart

aanbesteding nou gefrustreerd doordat er minder aanbieders

is advocaat bij Van Benthem & Keulen advocaten & notariaat
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Zorgverzekering

Gemeente en zorgverzekeraar bundelen krachten bij inkoop

Denk als zorgverzekeraar
zo integraal mogelijk
Tekst: Els van Thiel

De gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen voeren gezamenlijke onderhandelingen met zorgaanbieders en kopen samen
GGZ-zorg in voor dak- en thuislozen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Door deze krachtenbundeling kunnen
gemeente en zorgverzekeraar concreet invulling geven aan ketenzorg voor de meest kwetsbare doelgroep in onze samenleving.
Bijzonder? Het is te gek voor woorden dat dit nog bijzonder is, zeggen de samenwerkingspartners eensgezind.

E

en aantal jaren geleden was de situatie van dak- en
thuislozen in Utrecht bedroevend. Een groot aantal
‘zorgwekkende zorgmijders’ bleef verstoken van basale
voorzieningen en zorgverlening. “De problemen waren zó
groot dat er een sense of urgency ontstond,” zegt Jaap van
der Rijst. Hij is accountmanager zorginkoop GGZ van Agis
Zorgverzekeringen. “Het gaat om de groep mensen die het
in onze samenleving het zwaarst heeft. Hun problemen
strekken zich uit over zoveel terreinen, dat de groep zich bij
uitstek leent voor ketenzorg. Maar de verschillende financiers
moesten eerst bekijken of ze een aantal bureaucratische
regels overboord konden zetten. En - nog ingewikkelder - of
ze de hardnekkige financieringsschotten konden slechten.”

Jaap van der Rijst: “Als je open staat voor
de gebruiken en rituelen van de andere

Het loopt uitstekend, zegt zowel Van Doeveren als Van der Rijst.
“Als je openstaat voor de gebruiken en rituelen van de andere
partij, heb je elkaar snel gevonden,” aldus Van der Rijst.
Van Doeveren merkte wel dat er een taalbarrière is. “Wij praten
over de algemene subsidieverordening; het zorgkantoor
spreekt in termen van ‘productievierkanten’. Het gaat om
bijna hetzelfde, maar de aanvliegroute is anders.”
Simpel
De goede samenwerking werpt vruchten af. Op het
cliëntenvolgsysteem van de gemeente is duidelijk te zien dat
sommige cliënten inderdaad keurig op maat een individueel
en integraal zorgpakket hebben met drie verschillende vormen
van zorg als het gaat om de financieringsgrondslag. Iemand
krijgt bijvoorbeeld AWBZ-ondersteuning bij de dagbesteding,
gecombineerd met door de gemeente betaalde reïntegratie- of
rehabilitatie-activiteiten en de verslavingsbehandeling wordt
door de ziektekostenverzekeraar gefinancierd.

partij, heb je elkaar snel gevonden.”
Yolanda van Doeveren is een van de vier lijnmanagers
van de GGD Utrecht met als verantwoordelijkheidsgebied
sociaal kwetsbare mensen. Ook is ze programmamanager
van de gemeente Utrecht. “De gemeentelijke budgetten
en de rijksbudgetten die wij als gemeente voor dit beleid
krijgen, zetten we naast de financiering die Agis verstrekt
vanuit haar AWBZ-rol, als zorgkantoor, en vanuit haar rol als
zorgverzekeraar, de ziektekostenverzekeraarsbudgetten. Het
is de bedoeling dat die drie budgetten elkaar niet overlappen,
maar aanvullen.”
38 | Z kopers
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Van der Rijst: “Heel simpel gezegd hebben we een spreadsheet
gemaakt en aan zorgaanbieders gevraagd om alle soorten
zorgverlening in te vullen die ze aanbieden aan mensen die
op straat leven. Dus alle technocratische functies waarmee
geld gemoeid is - geld om die zorgverlening vorm te geven. We
hebben ook de drie financieringsstromen aan elkaar gekoppeld.
Zó simpel kan het zijn! Ineens kregen we ook een uitstekend
inzicht in wat de zorgaanbieder aan deze groep klanten kan
leveren. Ook dubbelingen en lacunes werden zichtbaar.”
De gemeente en Agis werken intensief samen in de jaarlijkse
ronde van aanbesteding. Wat bij Agis zorginkoop heet, noemt
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de gemeente het subsidieproces. Maar what’s in a name, zegt
Van Doeveren. “Gezamenlijk produceren we jaarlijks een
groot overzicht met onze koers en visie. Wat we dus in de
stad willen bereiken voor dak- en thuislozen. Daar wordt de
inkoopkoers op afgestemd, zowel voor de gemeente als voor
Agis. En dat wordt weer vertaald in producten die daarbij
horen.” Ook de onderhandelingen met de zorgleveranciers
doen beide partijen samen. “Dan zie je dat de Wmo, de
Ziektekostenverzekeringswet en de AWBZ elkaar kunnen
versterken.” Overigens heeft Agis ook met de gemeente
Amsterdam een vergelijkbare relatie en ervaring.

Yolanda van Doeveren: “Gezamenlijk
produceren we jaarlijks een groot overzicht
met onze visie. Daar wordt de inkoopkoers
op afgestemd, zowel voor de gemeente als
voor Agis.”
Opmerkelijke veerkracht
Alle betrokkenen wisten dat het ging om een groep met
ernstige problemen: het huisvestingsvraagstuk, schulden,
verslaving, psychiatrische aandoeningen, fysieke problemen,
een verstoorde sociale omgeving en gebrek aan regie en
zingeving. Toen Agis en de gemeente gingen samenwerken,
bleken de problemen echter nog ernstiger. Een opvallend grote
groep dak- en thuislozen was duidelijk ondergediagnosticeerd
wat betreft verstandelijke vermogens. “Triest dat je daar zo laat
achterkomt,” zegt Van Doeveren. Tegelijkertijd bleek ook dat
de doelgroep over een opmerkelijke veerkracht beschikt. De
resultaten van de interventies waren bemoedigend. Van der
Rijst noemt het een dubbelslag: “In de eerste plaats vanuit het
oogpunt van medemenselijkheid. En in de tweede plaats beperkt
het de kosten, want het is de groep die de zorgverzekeraars en
daarmee de premiebetalers het meeste kost.”
Dankzij de ACT Teams (Assertive Community Treatment),
ambulante teams die in de vier grote steden zogenoemde
‘bemoeizorg’ geven, is goed bekend wat de behoeften
zijn van deze doelgroep. Van der Rijst benadrukt hoe
belangrijk het is om de hele zorgketen in beeld te krijgen
en ook mee te denken over de schakels die niet direct
onder jouw verantwoordelijkheid vallen. “Denk zo integraal
mogelijk als zorginkoper. Denk breder dan de AWBZ en de
Zorgverzekeringswet. Denk vanuit het perspectief van de
cliënt. Zonder bed-bad-brood ben je nog niet toe aan een
traject om je leven beter in het spoor te krijgen.” ●

Dit artikel maakt voor mij duidelijk dat zorginkoop een vak
in ontwikkeling is. Een gemeente en zorgverzekeraar die
samen zorg inkopen is echt innovatief. Als zorginkopers
van verschillende ketenondelen in staat zijn om hun
inkoopspecificaties goed op elkaar af te stemmen, dan zou je
volgens mij geen zorggroepen als hoofdaannemer meer nodig
hebben. Discussieer mee over deze stelling op www.zkopers.nl
en www.wmoinkopers.nl
Rolf Swens, hoofdredacteur Zkopers
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